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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

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

  .واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين
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  فصل

   النفاسيف

  ، رج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعدهخي دم :هوو

  

  } النفاسيف: فصل{

والولد ، فرحتكقد نفست املرأة و، ة املرأة إذا وضعت فهي نفساء والد:سر ـكـ بالالنفاس 

الن ي ملقارنة الوالدة مع سك وذل، الدم إما من النفس مبعىن:هوو، نفساوات على  النفساءجتمعو، فوسمن

 الدم الذي :تب الفقةكاملراد به يف و،  الولدأو من النفس مبعىن، مالرحم بالدلتنفس أو من التنفس ، الدم

 }رج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعدهخي دم :هوو{ام خمصوصة يبسبب الوالدة يف أتقذفه الرحم 

 مجاع باإل:بل يف املستند، ال خالفال وكبال إش، س بنفاسي من الولد ليءفالدم اخلارج قبل خروج ش

   : مجلة من النصوصكذل على دليو، ضاًيفاحملقق واملنقول مست

رج رأس خي حىت تصلي «: قال؟ الدمى يف احلامل تر)السالمعليه ( ق عن الصادقير خرب ز:مثل

  ل لوجع احلاكته من الصالة يف تلكل ما تركو، ها الصالةيرج رأسه مل جتب علذا خإف، الصيب
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 ني ما الفرق بكفدا جعلت : قلت:قال» ه إذا خرجت من نفاسهااجلهد قضته من الشدة ويأو ملا هي ف

 ضهذه قذفت بدم املخاض ويإن احلامل قذفت بدم احل «:)السالمعليه (  قال؟ضدم املخادم احلامل و

ن كيفأما ما مل ، ضياحلجب أن تدع يف النفاس ويف،  دم النفاسريصي كرج بعض الولد فعند ذلخيأن إىل 

  . )١(» من فتق يف الرحمك ذلضاً أو نفاساً فإمنايح

 صلى( قال النيب «:قال )عليهم السالم (ه عن آبائ)السالمعليه (  عن الصادقي املرو،وينكخرب السو

دم وهي حامل ال تدع ال إذا رأت املرأة :عينيضاً مع حبل ـ يجعل حي لان اهللاك ما :)ه و آلهياهللا عل

أن  على  بناًء)٢(»ت الصالة ـكرأت الدم ترلق ورأس الولد إذا ضرا الط على ى أن ترالصالة إالّ

   .ما هو الظاهرك )السالمعليه ( مام من اإلريالتفس

 إن الدم املصاحب للولد :لةيالوسة ويخ والغنيد ومجل الشي عن ظاهر مصباح السيكن احملك ل،هذا

ن كل، متام الولدونه بعد خروج كالظاهر يف ، ب الوالدةي مبا تراه املرأة عقهألم فسرو، س بنفاسيل

 بعد ابتداء الوالدة معىن على مالمهكاشف اللثام محل كو، الغائب على المهمكختلف محل مة يف املالعالّ

   .الفون املشهورخيفال ، ء من الولديظهور شو

                                                

  .١٧ احليض حأبواب من ٣٠ الباب٥٨٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

.٢ النفاس حأبواب من ٤ الباب٦١٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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   وإن مل، اخللقة أو ال كالسقط سواء كان تام،قبل انقضاء عشرة أيام من حني الوالدة

  

،  يف النفاسكلة الطهر عند الشالمهم ـ بأصاكون مرادهم ظاهر ك على اًء إنه استدل هلم ـ بن:مث

 ى فترنيوميوماً أو ياماً أو يبها الطلق أيصي يف املرأة )السالمعليه ( ة عن الصادقي املرو،مبوثقة عمارو

ها يتصلفإن غلبها الوجع ففاتتها صالة مل تقدر أن ، صلي ما مل تلد ت:)السالمعليه (  قال؟الصفرة أو دماً

  . )١(» الصالة بعد ما تطهركها قضاء تليمن الوجع فعل

فما مل ،  فإن املتبادر حصول متام الوالدة: قالوا،)٢(»تصلَّي ما مل تلد «:هيفو، ب منه خربه اآلخريوقر

   .ها الصالةيجتب عل، ون طاهرةكت، حتصل متام الولدة

نة يء من الولد بقريراد ما ظهور شيأن د و واخلربان ال ب،لي ساقط بالدل إذ األصل:ال خيفىه ما يفو

   .النص على ملحيالظاهر و، وهذه ظاهرة، نصوىل األ فإن، ما تقدم

ن بشرط أن كل، ونه نفاساًكأما إذا ظهر بعده فال خالف من أحد يف ، ما ظهر الدم معهيله فكهذا 

ثر النفاس عشرة ك من أن أأيتيسن نفاساً ملا كي مل إالّ و} الوالدةنيام من حيرة أقبل انقضاء عش{ون كي

   إن مل و، القسط ك ،ان تام اخللقة أو الكسواء {ام يأ

                                                

. ١ النفاس حأبوابمن  ٤ الباب٦١٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٣ النفاس حأبواب من ٤ الباب٦١٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 ولو شهدت أربع قوابل ، بل ولو كان مضغة أو علقه بشرط العلم بكوا مبدء نشوء اإلنسان،تلج فيه الروح

  .بكوا مبدء نشوء اإلنسان كفى

  

ها بال يف لصدق الوالدة كذلو، ماملكظهر من يما كال وال خالف ك بال إش}ه الروحيتلج ف

صدق يإن مل م وكضاً له نفس هذا احلياملشوه أ أن :علميمنه و، خيما يف اجلواهر وطهارة الشكال كإش

   .ى أن بعض النساء تلد بصورة أخرىكحيما ك، إنساناً

، هيمجاع علة اإليشرح اجلعفرره وكبل عن التذ، ما هو املشهورك }ةان مضغة أو علقكبل ولو {

 كذلو،  بعدم إحلاق املضغة والعلقة اجلزم:يليردبعن األو، ة التوقف يف إحلاق العلق:يكركن عن الكول

ون كنة ين الظاهر الصدق ولو بقركل، اتيما أشبه الوارد يف الروا يف صدق الولد وكلألصل بعد الش

 كن ذلكل، مصرف بال ىبقيألنه ، خارج الرحم إىل ضي فإذا سقط انصب احلنياجلن إىل صرفيض ياحل

   .مكموضوع احلتحقق ي ل}نسانوا مبدأ نشوء اإلكبشرط العلم ب{

م كحيضاً فيون حكين أن ك إذا أمإالّ، جة فاملرجع األصلينت إىل نته الفحصيمل  وك يف ذلكأما لو ش

ال إلدراج ك بال إش}ىفكوا مبدأ نشوء اإلنسان كولو شهدت أربع قوابل ب{ان كمبه لقاعدة اإل

  .النصف من شهادة الرجال على ءأن شهادة النسا مةيبضم، ة يف باب الشهادةاملسئل
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وال يلزم الفحص أيضاً، يف الوالدة أو يف كون الساقط مبدء نشوء اإلنسان مل حيكم بالنفاسولو شك .  

  

  .تاب الشهاداتكور يف كالم مذكها ي أو إمرأة واحدة ففنيأما يف شهادة املرأت

ض من يملا تقدم يف مبحث احل، المهاكسمع ي ،ا يف النفاسإ :ه لو قالت الوالدةال يف أنكنعم ال إش

   .النساء يف أمثال هذه األمورقول قبول 

ونه كصالة عدم  أل}فاسم بالنكحيون الساقط مبدأ نشوء اإلنسان مل ك يف الوالدة أو يف كولو ش{

ملا سبق من أن ، ان استحاضةك وإالّ، اًضيان حكضاً يون حكين أن كن نفاساً فإن أمكيإذا مل  و،نفاساً

 لزم الرجوع، ضاًين استحاضة أكيإن مل و، جروح وال قروح فهو استحاضةال من ض ويس حبيل دم لك

 يف أن الدم نفاس أم كشولو علم بالوالدة و، ضي حبسب احلالة السابقة من الطهر واحلسائر األصولإىل 

ام كدراجه يف أح املوجب إلكذل على بل لبناء العرف، تقدمةونه نفاساً إلطالق األدلة املكفاألصل ، ال

   .النفاس شرعاً بعد حتقق موضوعه

 :كقال يف املستمس، ةي الشبهات املوضوعلزوم الفحص يف على  بناًء}ضاًيلزم الفحص أيال و{

أو  ،ض أو االستحاضةياحل ان يفكممن قاعدة اإل، جوبه إطالق أدلة األصول املتقدمةوالوجه يف عدم و(

   .نتهىا )١( )هرياستصحاب الطهر أو غ

                                                

  . ٤٣٣ ص٣ج: املستمسك) ١(
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  .وأما الدم اخلارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس

 وإن مل يفصل بينه وبني دم النفاس ، من ثالثة أيام فهو حيضنعم لو كان فيه شرائط احليض كأن يكون مستمراً

  ، الطهر على األقوىأقلّ

  

 ما بل األصل لزوم الفحص مطلقاً إالّ، وب الفحصجرراً أنه ال أصل لعدم وكقد عرفت م كنكل

 بعد  إالّث ال جترييمة حيك الشبهات احلورة حاهلا حال األصول يفكألصول املذاو، ليخرج بالدل

ض من لزوم يعرفت يف باب احل ملا، ان الالزم القول خبروج املقام عنهكم هذا األصل  ولو سلّ،الفحص

ض حمتبس يونه نفاساً ـ و هو حكض الحتمال يقدم يف باب احلات ما تيهذه املسألة من صغرالفحص و

   .ـ

   .ما عرفتك }س بنفاسيو أما الدم اخلارج قبل ظهور أول جزء من الولد فل{

و {ان كم لقاعدة اإل}ضيام فهو حيون مستمراً من ثالثة أكيأن كض يه شرائط احليان فكنعم لو {

، جامع املقاصدو، ى واملنته،رةكما عن التذك }ىاألقو  علىقل الطهر دم النفاس أنيبنه ويفصل بين مل إ

بل هو استحاضة ، ضيس حبي عن املشهور من أنه لىكحيخالفاً ملا ، همري وغ،ةريالذخ، وكاملدارو

   .ني النفاسنيما هو شرط بك، ضياحل النفاس ونيأقل الطهر بلشرطهم فصل 

  فاعلم أنه، انكمل املصنف من قاعدة اإليث قد عرفت دليوح
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   :استدل املشهور ملا ادعوه بأمور

ض حمتبس يأن النفاس ح على مة ما دليبضم، اميأن أقل الطهر عشرة أ على  إطالق ما دل:األول

   .احلائضكن النفساء أو

   .)١(»رج رأس الصيبخي حىت تصلِّي «:)السالمعليه ( ث قاليق حي إطالق خرب زر:الثاين

   .)٢(»تصلِّي ما مل تلد «:موثق عمارو

تراط فصل أقل ال يف اشكما ال إشكف، الوالدة بالدم املتأخر عن النفاس على  الدم املتقدمري تنظ:الثالث

ض السابق ي احلنيال يف لزوم فصل أقل الطهر بكش اإلينبغيذا ال ك، ض املتأخرياحل النفاس ونيالطهر ب

ة يف امرأة نفست ريبن املغاحة ي صح:ض املتأخرياشتراط الفصل يف احل على لديو، حقوالنفاس الال

ألن ، تدع الصالة «:)السالمعليه ( ؟ قالكد ذلعوماً مث طهرت مث رأت الدم بي نيت الصالة ثالثكفتر

ومة كن حمكام الطهر مل تيز أفإن املفهوم منه أنه لو مل جت، )٣(»ام النفاسيام الطهر قد جازت مع أيامها أيأ

  ـ فإا تدلأيتيما كام النفاس استحاضة ـ يا بعد أأن م على حة األخبار الدالةيصحومثل ال، ةيضيباحل

  م كوإالَّ حل، لزوم الفصلعلى 

                                                

. ١٧ احليض حأبواب من ٣٠ الباب٥٨٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . ٣ النفاس حأبواب من ٤ الباب٦١٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . ١ النفاس حأبواب من ٥ الباب٦١٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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 كأن ترى قبل الوالدة ، ومل يزد جمموعهما من عشرة أيام، بالنفاس أو متصالً، إذا كان يف عادة احليضخصوصاً

  ، وبعدها سبعة مثالً،ثالثة أيام

  

   .انكملقاعدة اإلحبيضيته 

  :مورل هذه األك على وأورد

 بال ني نفاسنيشترط الفصل بيولذا ال ، نيضي حنيما ب إىل  فالنصراف أخبار الفصل:أما األول

النقاء يف أثناء كضاً يض والنفاس حي احلنيون الطهر املتوسط بكيان أن كإم إىل هذا مضافاً، الكإش

   .العشرة

بلغ يالً ال يام املخاض دماً قلييف أ املرأة ىإذ الغالب أن تر، هماي فألنه ال نسلم االطالق ف:وأما الثاين

 أن :معناه، )١(» الصفرة أو دماًى فترنيوميوماً أو ياماً أو يبها الطلق أيصي «:وقوله يف املوثقة، اميثالثة أ

   .ما هو الظاهر عرفاًك، ام الدم يف اجلملةي يف األىبل تر، اميال أن الدم أ، اميالوجع أ

أدلة  ألن }ضيان يف عادة احلكخصوصاً إذا {اس يحسان أو قد من استيس بأزي فهو ل:وأما الثالث

ن أكام يا من عشرة أمزد جمموعهيأو متصالً بالنفاس ومل {ة الدم تشملها ية ذات العادة مبجرد رؤيضيح

  ون ما يف ك ألن أدلة }ام وبعدها سبعة مثالًي قبل الوالدة ثالثة أىتر

                                                

  . ١أبواب النفاس ح من ٤ الباب٦١٨ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 يف غري الصورتني من كونه يف العادة أو  خصوصاً،حتياطالا الطهر مراعاة لكن األحوط مع عدم الفصل بأقلّ

  . بدم النفاسمتصالً

  

 الذي ال }ن األحوطكل{هذا و، هيض ـ شاملة ملا حنن فيمة أن النفاس حي ـ بضمضاًيالعشرة ح

مع عدم الفصل بأقل الطهر {  ـكذلكوجردي واجلمال واالصطهبانايت ما جعله السادة الربك ـ كتري

 ألن ك وذل}ونه يف العادة أو متصالً بدم النفاسك من ني الصورتريخصوصاً يف غ، اطيحتمراعات اال

، رناهكه ما ذيرد عليل الثاين ال يفإن إطالق الدل، ورة عن أدلة املشهور حمل نظركبعض األجوبة املذ

ن هما ملا حنيق ـ خمتصان بدم املخاض وال تعرض فييت عمار وزريما ـ أي رواإ( :كوقول املستمس

ذا قال ول، هري دم املخاض وغنيفرق بي ال نيال الطرفكف ويك،  واضح املرادريـ غنتهى ا ـ)١()هيف

  . )٢()تانييف املسألة هي ـ الرواالعمدة ـ ( إن :) اهللاهرمح( املرتضىخ يالش

                                                

  . ٤٣٥ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٢٦ س٢٦٤ص: نصاري لأل،ارةهكتاب الط) ٢(
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  ،بل ميكن أن يكون مقدار حلظة بني العشرةد، ليس ألقل النفاس ح ):١ـ مسألة (

  

ة يما عن اخلالف والغنك، ال وال خالف بل إمجاعاًك بال إش}ألقل النفاس حدس يل{ :)١ مسألة ـ(

، همريح وغي وشرح املفاتكوظاهر املدار، شف االلتباس والروضك وىركرة والذك والتذىواملعترب واملنته

   .ذا مقداراًكونه كد لي بدون مقته إلطالق أدلكوذل

 ريان غكوإن ، عضو من أعضاء الولد على  أو سواء جاء مستقالً}ون مقدار حلظةكين أن كميبل {

مة أن يض بضميأن ما تراه املرأة يف أثناء العشرة ح على أنه ملا دلك و} العشرةنيب{بل ، متصل بالوالدة

   .ض حمتبسيالنفاس ح

ستدل له يورمبا ، ل أن ما تراه يف أثناء العشرة مسبوقاً بدم ال مطلقاًي الدلك أن ظاهر ذل:هيرد علين كل

ها يب علجي حىت م حد نفاسهاك سألته عن النفساء : قال)السالمعليه (  عن الصادق،يث املرادي لخبرب

 :نيقطيبن اح يوبصح، شمل حلظة يف أثناء العشرةيفإنه ، )١(»س هلا حديل «: قال؟ف تصنعيك و؟الصالة

، وماًي نيثالث إىل طي الدم العبىتدع الصالة ما دامت تر «: قال؟ الصالةكها تريب علجيم كيف النفساء 

ن الدم متصالً كيذا مل إولذا ف، المكا منصرفان عن حمل المنهك ل)٢(»انت صفرة اغتسلتكفإذا رق و

  فاأل حوط ،  نفاساً عرفاًىسميبالوالدة أو شبه املتصل مما 

                                                

  . ١ من أبواب النفاس ح٢ الباب٦١١ ص٢ج: سائلالو) ١(

  . ١٦ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧

  ، وأكثره عشرة أيام، وكذا لو رأته بعد العشرة من الوالدة، فليس هلا نفاس أصالًولو مل تر دماً

  

   .هيم االستحاضة علكبل األقرب إجراء ح

 ،ضةيه مستفيمجاع عل اإلىبل دعو، ال وال خالفك بال إش}س هلا نفاس أصالًيلو مل تر دماً فلو{

ما هو كفهو جمازي ، اناً أن املرأة يف حالة النفاسيوإن أطلق أح، م بانتفاء موضوعهكنتفاء احل الكوذل

، ثر النفاس عشرةكأيت من أيما س على  بناًءك وذل}الوالدةذا لو رأته بعد العشرة من كو{ .واضح

 مبا إذ مل كد ذليقياملصنف أن  على انكو،  الوالدةنيون أول النفاس من حكمة ظهور األدلة يف يبضم

ما أن ك، العشرة من جمموع ما قبل الوالدة وما بعدها استحاضة على  فالزائدوإالّ، تر الدم قبل الوالدة

ن الدم قبل الوالدة عشرة كيده مبا إذا مل يقي قبل الوالدة ال بد له وأن ىرين أن كميض يبأن احل قوليمن 

نهما ال بد وأن ال ين اجلمع بكميث ال يوح ،إذ ما بعد الوالدة نفاس قطعاً، ضاًين حكي مل إالّو، اميأ

  .ضاًيون ما قبل الوالدة حكي

   :ه أقواليفف، ثر النفاسك أما أ}و{

، املعروف إىل ما نسبك }اميثره عشرة أكوأ{ :ه املصنف بقولهيلذي ذهب إل هو ا:القول األول

   .ثركاأل إىل تهي واهلندي نسبكركوعن املسبوط وال

   .لمي واملختلفيايف والدكالساد ويه والسيما عن الفقك ،ة عشريثره مثانكن أإ :القول الثاين



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨

  .ن العماينما عك ،ثره أحد وعشرونك إن أ:القول الثالث

   .ديما عن املفك ،وماًينه أحد عشر إ :قول الرابعال

ما عن العالمة يف ك ،وماًية عشر ي واملبتدئة مثان،ن ذات العادة نفاسها بقدر عاداإ :القول اخلامس

  .املختلف

، مث العشرة، ز مث النساءيالتم إىل ن املبتدئة عند جتاوز دمها عن العشرة ترجعإ :القول السادس

   .انيما عن البك ،مث العشرة، زيالتم  إىلطربة ترجعضوامل

 على ديزي بأنه ال :قولي من :نيقول إىل نقسموااثره عشرة ك وهم القائلون بأن أ:أما القول األول

 بأا دائماً عشرة :قوليض ـ ومن يما يف احلكثر ـ كون أكن ال تكول، ون أقلك أا قد تالعشرة مبعىن

 نسبيوقد ، القدماء إىل وهذا نسب،  إن رأت عشرة فما زاد ـنقص عنها ـ ويد وال يزيث ال يام حبيأ

ما عن والد ك، ضياحلكبل املشهور عندهم هو أنه ، نه خالف ظاهرهمك األصحاب لنياملشهور بإىل 

تب كثر كوأ، سوخ والقاضي واحللي واحلليب واحملقق واجلعفي وابن طاويقنعة والشاملالصدوق واملقنع و

   . همريد وغيالعالمة والشه

   : وهو قول خالف املشهور،قةياستدل من قال بالعشرة احلق

  وض وهيمدة احل،  مدة النفاسيإن أقص« :مبرسل املقنعة



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩

   .)١(»اميعشرة أ

   .)٢(»اميضها وهي عشرة أيام حيثره مثل أكالنفساء تدع الصالة أ «:وبالرضوي

ده مبا دل يي مطلقاً ال بد من تقوالرضوي، ةيانكبل ظاهرها العشرة اإلم، هاين املرسلة ال داللة فكل

   .مع الغض عن ضعف سنده يف نفسه، ات املشهوريض أقل من عشرة من روايون احلكان كإمعلى 

   :ني بأمر،ادة النفاس عن العشرةي فقد استدلوا لعدم ز:أما املشهور

   . األصل:األول

   . األخبار:والثاين

قن من ياملت على فالالزم يف سقوطها،  بالعباداتألن الذمة مشغولة،  فهو أصالة االشتغال:أما األصل

   .هريب وتبعه غيستدل ذا التهذا، ام النفاسيأ

   .الدم املوجود بعد العشرة على ام النفاسكب أحيأو أصالة عدم ترت، ون الدم نفاساًكأما أصالة عدم 

   .ونه استحاضةك معارضته بأصالة عدم :أوهلما على دريف

                                                

  . ٢٧ س٧ص: املقنعة) ١(

  . ٢٦ س٢١ص: فقه الرضا) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠

   .ام االستحاضةكلة عدم ترتب أحا بأصته معارض:همايثانعلى و

   :ة وهي األخباريدلة االجتهاد عنه بوجود األنه مستغينكل، الم يف األصلكوقد أطال بعض الفقهاء ال

  . )١(ض حمتبسيأن النفاس ح على  ما دل:مثل

  . )٢(»ضيثر من زمان حكون نفاس لزمان أكيال  «:)السالمعليه (  عن الصادق،ديومرسل املف

ل ك إىل ما ذهبكـ )٤(بيخ يف التهذيأو الش، )٣(د يف املقنعةيون مرسلة املفكي أن ني املردد بواملرسل

، ضي مدة النفاس مدة احلىة معتمدة بأن أقصيوقد جاءت أخبار «: مجاعة ـ قالنيواحد من االحتمال

   .»وهو عشرة

، ضيانت حتك اليت ضهايام حيالنفساء جتلس أ «:)السالمعليه (  عن الصادق،عقوبيونس بن يوخرب 

  ر يفام االستظهايام االستظهار هنا بقدر أيأن أ على  بناًء)٥(»وتصليمث تستظهر وتغتسل 

                                                

. ١٣ احليض حأبواب من ٣٠ الباب٥٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٣٥ س١٠٣ ص١ج: كما عن اللثام) ٢(

. ٢٧ س٧ص: املقنعة) ٣(

. ٧٠ ذيل حديث، حكم احليض واالستحاضة والنفاس٧ الباب١٧٤ ص١ج: التهذيب) ٤(

. ٨ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٣ ص٢ج: الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١

   .ةينة صدر الروايبقر، ضياحل

عليه (  قال؟ىانت تركثر مما ك عن إمرأة ولدت فرأت الدم أ:)السالمعليه (  عنه،وخربه اآلخر

باً فلتغتسل عند يفإن رأت دماً صب، اميمث تستظهر بعشرة أ ،انت جتلسكام قرئها اليت يفلتقعد أ «:)السالم

   :كد ذليؤيو، ة الدميون مبدأ العشرة من أول رؤكيو،  إىلـ بناًء أن الباء مبعىن)١(»ل صالةكوقت 

  قال؟جاوز وقتها حىت ضهاي إمرأة رأت الدم يف ح: قلت له)السالمعليه (  عن الصادق،ونسيموثق 

  . )٢(»اميمث تستظهر بعشرة أ، انت جتلسكا اليت تنظر عد «:)السالمعليه (

 : قال؟ الدمى يف املرأة اليت تر:)السالمعليه ( عن الصادق،  عن رجل،ةريبن املغاوضحهما مرسل يو

  . )٣(»امها عشرة مل تستظهريانت أكان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كإن «

ب عن ية التهذيظهر وجه داللة روايومنه ، ضاًيأ شمل النفاسي بأن إطالق املرسلة :قاليبل رمبا 

مث تستظهر بعشرة ، انت جتلسكام قرئها اليت يتقعد أ«ـ أي النفساء ـ » أا «:)السالمعليه ( الصادق

  . )٤(»اميأ

                                                

  . ٣ ح النفاسأبواب من ٣ الباب٦١٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١١ االستحاضة حأبواب من ١ الباب٦٠٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١١ احليض حأبواب من ١٣ الباب٥٥٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ٧٤ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٧٥ ص١ج: التهذيب) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢

  . )١(»ضيام احليام النفساء مثل أيإن أ «:ومرسلة اآلخر عن ابن سنان

ثر من زمان كون دم نفاس زمانه أكيال  «: مرسالًي أنه رو:دي عن السرائر عن املف:ويف املستند

  . )٢(»ضياحل

 قلت : قال)السالمعليه ( الذي رواه زرارة عن أيب عبد اهللاك :ضيأن النفاس مبرتلة احل على وما دل

 اغتسلت فإن انقطع الدم وإالّ، نيوميضها وتستظهر بيتقعد بقدر ح «: قال؟ تصلي النفساء مىت:له

إن انقطع ف،  سواءكمثل ذل «: قال؟ واحلائض:أن قال ـ قلتإىل ـ » تواحتشت واستشفرت وصلَّ

 فإن النيب، حال على ةوال تدع الصال،  فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء مث تصليعنها الدم، وإالّ

  . )٣(»مكني الصالة عماد د: قال)ه وآلهي عل اهللاصلى(

انه يف األمور ي ملا حقق يف األصول من جر،اسباستصحاب بقاء النف  فقد استدل له:أما القول الثاين

  ماء النهر والشهركة يجيالتدر

                                                

. ٨٢ذيل احلديث... من حكم احليض و ٧ الباب١٧٨ ص١ج: التهذيب) ١(

. ١٨ س١٦٤ ص١ج: املستند) ٢(

. ٣ احليض واالستحاضة والنفاس حأبواب من ٢٨ الباب٥٤٩ ص٢ج: حاديث الشيعةأع جام) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣

ل كألن ، استصحاب املخصص إىل العام ال إىل ن املوضع من الرجوعإ :هيوف، هاريل وغيوالنهار والل

فاملقدار ، )١(»إذا دخل الوقت وجب الطهور والصالة «:)السالمعليه ( ما قالك، ديف جديلكوم له تي

   .العام إىل رجعيويف الزائد ، ؤخذ بهيم من املخصص املعلو

   :وهي طائفتان، والعمدة هي األخبار اليت استدل ا هلذا القول

عليه (  عن الصادق:حة حممد بن مسلميصحك، وماًية عشر يمثان إىل تدميأن النفاس  على ما دل: وىلاأل

 )٣(»سبع عشرة مث تغتسل)٢(]و[شرة ـ  قال مثان ع؟تصلي حىت م تقعد النفساءك :قلت «: قال)السالم

   .ىذا أخركذا تارة وهكون هكي ي أ،عيبل الظاهر أنه للتنو، يريالتخ على "الواو"وال وجه حلمل 

وماً ومل تعط أقل ية عشر يت النفساء مثاني ألي علة أعط)السالمعليه (  عن الصادق:واملروي يف العلل

  ثرهكام وأيام وأوسطه مخسة أيض أقله ثالثة أيألن احل «:)السالمعليه (  قال؟ثركمنها وال أ

                                                

. ١ الوضوء حأبواب من ٤ الباب٢٦١ ص١ج: الوسائل) ١(

. ١٠ س٣٣ص: ىكما يف الذكر) ٢(

. ١٢ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٤ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٤

   .)١(»ثرهكسطه وأوض وأيت أقل احليفأعط، اميعشرة أ

والنفساء ال تقعد عن الصالة  «:تبه للمأمون قالكما ي ف)السالمعليه (  عن الرضا:ونيواملروي يف الع

وماً ية عشر يز مثانجتاو حىت  وإن مل تطهر، صلَّتكفإن طهرت قبل ذل، وماًية عشر يثر من مثانكأ

   .)٢(»اغتسلت وصلَّت

   .)٣(»وماًية عشر ي أا تقعد مثان:روي «:ويف الرضوي واملقنع

  ، ةريثكوهي ، سية لنفاس أمساء بنت عميكات احلاي الروا:ةيالثان

س ي بنت عمإن أمساء «: قال؟م تقعدك يف النفساء )السالمعليه (  عن الباقر،بن مسلماح ي صح:مثل

وم ين تستظهر بأوال بأس ،  أن تغتسل لثمان عشرة)وسلموآله ه ي عل اهللاصلى( ا رسول اهللاأمره، نفست

   .)٤(»نيوميأو 

                                                

  . ١ول ح من اجلزء األ٢١٧ الباب٢٩١ص: علل الشرائع) ١(

. ١ ح٣٥ الباب١٢٤ ص٢ج: يون أخبار الرضاع) ٢(

. ٢١ س٥ص: املقنع. »روي مثانية عشر يوماً«:  فيه،٢٧ س٢١ص: فقه الرضا) ٣(

. ١٦ احليض واالستحاضة والنفاس حأبواب من ٢٨ الباب٥٥٣ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥

فأمرها ، ركبس نفست مبحمد بن أيب يإن أمساء بنت عم «:)السالمعليه (  عن الباقر،وخرب زرارة

ولّ ، رسف واخلرقكبالفة أن حتتشي يلحرام من ذي احل أرادت اإلني ح)ه وآلهي عل اهللاصلى( رسول اهللا

 أن )ه وآلهي عل اهللاصلى( فأمرها رسول اهللاوماً ي فأتت هلا مثاين عشرة كوا املناسكفلما قدموا ونس، باحلج

   .)١(»كنقطع عنها الدم ففعلت ذليت وتصلي ومل يتطوف بالب

   .)٢(لي زرارة وحممد بن مسلم وفضخربك :ومثلها أخبار أخر

 كره مجع من الفقهاء من أن القول بذلكذ ملا، ةيالتق على اتيروان الظاهر لزوم محل هذه الكل

   : يف أخبار أخر)السالمعليه ( مامولذا نفاه اإل،  العامةنيمشهور ب

نت أقعد من نفاسي كين إ : سألت امرأة عنه فقالت:)السالمعليه (ايف عن الصادقك املروي يف ال:مثل

ة عشر ي بثمانكومل أفتو «:)السالمعليه ( فقال الصادق ؟وماًية عشر يأفتوين بثمان حىت وماًين يعشر

س ي قال ألمساء بنت عم)ه وآلهي عل اهللاصلى( ث الذي روي عن رسول اهللاي للحد:لفقال رج» ؟وماًي

  سول اهللاإن أمساء سألت ر «:)السالمعليه (  فقال،رك ب نفست مبحمد بن أيبنيح

                                                

. ١٤لنفاس ح احليض واالستحاضة واأبواب من ٢٨ الباب٥٥٢ ص٢ج: حاديث الشيعةأجامع ) ١(

. ٨٦ح...  يف حكم احليض و٧ الباب١٧٩ ص١ج: التهذيب) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٦

ن تغتسل وتفعل ما أ ألمرها كوماً ولو سألته قبل ذلية عشر ي ا مثانى وقد أت)ه وآلهي عل اهللاصلى(

   .)١(»تفعله املستحاضة

انت ك قالت امرأة حممد بن مسلم ـ و:هي وف)السالمعليه (  عن الباقر،ني خرب محران بن أع:ومثله

وماً وإن ي نينت أقعد يف نفاسي أربعك إين :وقل له،  السالم)السالمعليه (  إقرأ أبا جعفر:ولوداً ـ

ة عشر يمن أفتاها بثمان «:)سالملاعليه (  فقال أبو جعفر؟وماًية عشر يفجعلوها مثان ي علقواينا ضأصحاب

، فةيلي احلر بذكس أا نفست مبحمد بن أيب بية اليت رووها يف أمساء بنت عمي الروا: قلت:قال» ؟وماًي

فاغتسلت واحتشت ، »حلجغتسلي واحتشي وأهلِّّي باا «: فقال هلا؟ف أصنعيك ا رسول اهللاي :فقالت

ه يعل اهللا صلى( ة فأتت رسول اهللاكم إىل فرجعت، جتقضي احل حىت ة ومل تطف ومل تسعكودخلت م

 :)ه وآلهي عل اهللاصلى(  فقال هلا رسول اهللا،عسطف ومل أأحرمت ومل أ، ا رسول اهللاي : فقالت)وآله

ن فاخرجي الساعة أما اآل «:)ه وآلهيعل اهللا صلى( فقال، وماًية عشر يان مث:فقالت، »؟ومي الكم لكو«

 :)السالمعليه (  فقال أبو جعفر،فاغتسلت وطافت وسعت وأحلّت، »فاغتسلي واحتشي وطويف واسعي

 فما حد :قلت، »ألمرها مبا أمرها به،  وأخربتهك قبل ذل)ه وآلهيعل اهللا صلى(  لو سألت رسول اهللاإا«

  وإالَّ استظهرت، فإن هي طهرت، ام قرئهايهن أيطمث فانت تكاليت  امهايتقعد أ «: قال؟النفساء

                                                

  . ٣ باب النفساء ح٩٨ ص٣ج: الكايف) ١(
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٢٧

نقطع الدم يوإن مل ، ان انقطع الدم فقد طهرتكفإن ، مث اغتسلت واحتشت، امي أو ثالثة أنيوميب

   .)١(» وتصلِّينيل صالتكفهي مبرتلة املستحاضة تغتسل ل

ة ي لثمان)ه وآلهيعل اهللا صلى( راً من الرسولين تقركأن قصة أمساء مل ت على شهدانين ين اخلربيفإن هذ

   :ضاًية أيل التقينعم ال بد من تدخ، عشر

   .ونية العلل والعي لروا:أوالً

وال بأس  «)السالمعليه ( خصوصاً لقوله، ة عشريمام لثمانر اإليبن مسلم الظاهرة يف تقرا خلرب :اًيوثان

   .»نيوميوم أو يتستظهر ب

، )وماًيثره أحد وعشرون كأن أ(ضاً من يتبه أكد يف بعض يملف عن اىكحيو،  للعماين:أما القول الثالث

  عن الباقر:ل عن زرارة وحممد بن مسلمية البزنطي عن مجيرب من وجود رواتفقد استدل له مبا عن املع

   .)٣()به نادرةوالرواية  كل فإنه مترويعقبن أيب ا هركوأما ما ذ( :مث قال املعترب، ك بذل)٢()السالمعليه (

                                                

. ١١ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٣٢ س٦٧ص: املعترب) ٢(

. ٩ س٦٨ص: املعترب) ٣(
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، بكة املشتهرة بل اإلمجاع املرريثكات الي أا تعارض الرواأهلها إىل رد علمهافي يف كيو :أقول

   .ني األولنيخالف القول إىل ـ إالّ من نادر ـ ذهبوا

 ما نيولعله مجع ب، الًيه دليفلم أجد عل، وماًيثر النفاس أحد عشر ك أن أىري الذي :وأما القول الرابع

ألنه ، ديه مثل املفيذهب إلين أن كمينه ال كل، ومي االستظهار بلىوما دل ع ،ضياحلكأن النفاس  على دل

   .ناي مل تصل إلكة بذلي إذا وجد روااللَّهم إالّ، ن اجلمعيخالف مواز

فقد استدل ، وماًية عشر يها فثمانريام أقرائها وغيأك ذات العادة فني املفصل ب:وأما القول اخلامس

،  ذات العادةريون هي يف غكة عشر فتيخصص ا أخبار الثمانالعادة وذات  على حبمل أخبار املشهور

ؤخذ ا ولو يف ي حىت هاية فيفال حج، ة وما أشبهيالتق على  ما تقدم من لزوم محل أخبار املشهور:هيوف

   .بعض املوارد

ا ام نفاسهيانت ال تعرف أكوإن  «:هيف الذي ري بص فقد استدل له خبرب أيب:وأما القول السادس

، امكض والنفاس يف األحيمة وحدة احليبضم ،)١(»ام أمها أو أختها أو خالتهايت جلست مبثل أيفابتل

،  عادة األهل يف املبتدئة ذات العادة وإىلريغز يف يالتم إىل م النفساء مثل احلائض يف الرجوعكون حكيف

  الم يفك الأيتيوس

                                                

.٢٠ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٦ ص٢ج: الوسائل) ١(
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   .)تعاىل(ن شاء اهللا إ يف املسألة الثالثة كذل

   :ما قالوا ـكة ـ يولعلها وردت تق، عمل ا أحديات أخر مل يإنه وردت يف باب النفاس روا :مث

نقطع عنها يتقعد النفساء ـ إذا مل  «: قال)السالمعليه (  عن الصادق،ح حممد بن مسلمي صح:مثل

   .)١(»نياخلمس إىل وماًي ني أو أربعنيالدم ـ ثالث

 نيثالث إىل طي الدم العبىتدع الصالة ما دامت تر «: قال)السالمعليه ( اظمك عن النيقطيوخرب إبن 

   .)٢(»وماًي

  )٣(»نياخلمس إىل ني األربعنيب «: قال)السالمعليه (  عن الصادق،وخرب اخلثعمي

 : قال)السالمعليه (  عن علي)السالمعليه ( هي عن أب)السالمعليه (  عنه،اثيوخرب حفص بن غ

انت مبرتلة كو، ها زوجهايأتيو،  اغتسلت وصلَّتهرت وإالّفإن ط، وماًي نيالنفساء تقعد أربع«

   .)٤(»املستحاضة تصوم وتصلِّي

  تقعد «:)السالمعليه (  عن الصادق،بن سناناوخرب 

                                                

. ١٣ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٦ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١٨ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ١٧ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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   .)١(»ما تصنع املستحاضةكفإن رأت دماً صنعت ، لةيالنفساء تسع عشرة ل

 أن تطهر قبل وماً إالّين ين عشرثر مكالنفساء ال تقعد أ «:)السالمعليه (  عن الصادق:وخرب اخلصال

   .)٢(»غتسلت واحتشت وعملت عمل املستحاضةا، نيوإن مل تطهر بعد العشر، كذل

ام مث يستظهر بثالثة أيام ويضها وهي عشرة أيام حيمثل أ ثرهكوالنفساء تدع الصالة أ «:والرضوي

ن ي وروي ثالثة وعشر.وماًية عشرة يوقد روي مثان، ما تعمل املستحاضةكفإذا رأت الدم عملت ، تغتسل

  )٣(»م جازيث أخذه من جهة التسليوبأي هذه األحاد، وماًي

إن ، لوالنساء اُألكس يم لكن نساءإ «: أنه قال)السالمعليه ( ي عن أيب عبد اهللا ورو:واملقنع

   .)٤(»تطهر حىت ثر دماً فلتقعدكثر حلماً وأكم أكنساء

انت كما ك «:فقال،  عن النفساء)السالمعليه (  عبد اهللا سألت أبا:ثعمي قال اخلييحيوخرب حممد بن 

   منى مع ما مضنوكت

                                                

. ١٤ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٩اب املائه فما فوق ح ب٦٠٩ص: اخلصال) ٢(

. ٢٦ س٢١ص: فقه الرضا) ٣(

. ٢٢ س٥ص) كتاب املقنع: (اجلوامع الفقهية) ٤(
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   ..هاريغإىل ، )١(»نياخلمس إىل ني األربعنيب «: قالى،ما مضي فلم تلد ف:قلت، »أوالدها وما جربت

ما كث ي جهل بعض الرواة وعدم نقلهم احلد:أسبابه،  أن هذا التضارب يف أخبار الباب:ال خيفىو

   .مام قاله ملوضوع خاص فظن عمومهأو أن اإل،  أو الراوي،)السالمعليه ( ة اإلماميتقأو ، ورد

ن الشهرة كل، ها من الشواهديات ملا في مجلة من الروانين اجلمع بكة ألميمث إنه لوال الشهرة القطع

   :الم املشهور يف هذا الباب أموركو، ىقة أخريثاً متنع من اتباع طرياً وحدميقد

   .كذل على ليام الدليوقد عرفت ق، د عن العشرةيزيالنفاس ال  أن :األول

ويف ذات . سواء كانت ذات عادة أم ال ،ع نفاسيفاجلم،  أنه مع عدم جتاوز الدم عن العشرة:الثاين

ض مبا تقدم يف ياحلكون النفاس كه يدل عليو، العادة أو ساواها أو نقص عنها على سواء زاد الدمالعادة 

   .ضي يف باب احلكذلكم كض من أن احليما سبق يف باب احل إىل ضماًأدلة املشهور من

ه يدل عليو، ان بصفة االستحاضةكل ما تراه بعد الوالدة نفاس ولو كف، زي عدم االعتبار بالتم:الثالث

  . إطالقات األدلة

                                                

. ١٨ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٥ ص٢ج: الوسائل) ١(
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  ،وإن كان األوىل مراعاة االحتياط بعدها أو بعد العادة إىل مثانية عشر يوما من الوالدة

  

ض ياحلكون النفاس كه يدل عليو، عادا عند جتاوز الدم عن العشرة إىل  رجوع ذات العادة:الرابع

ض هو يم احلكض من أن حيما تقدم يف باب احل إىل  منضماً،ل املشهوريما تقدم يف دلكض يحأو أنه 

   .كذل

عادة  إىل لصفات والا إىل العشرة ـ إذا جتاوز الدم العشرة ـ ال إىل  ذات العادةري رجوع غ:اخلامس

   . يف املسألة الثالثة إن شاء اهللا تعاىلأيتي ملا كوذل، نسائها

 ملا ك وذل}وماً من الوالدةية عشر يمثان إىل اط بعدها أو بعد العادةيمراعاة االحتوىل األ انكوإن {

ات يذه الرواات املشهور وهي روانيان اجلمع بك هذا العدد خصوصاً بعد إمعلىات الدالة يتقدم من الروا

 اجلمع ميكنه إذا مل يصار إلية إمنا يالتق على واحلمل، ام االستظهاري العبادة يف أكوز ترجيما ك، باجلواز

ان كخصوصاً وإن قصة أمساء لو ،  قصة أمساءري يف غكذل على ات تدليوقد عرفت وجود روا، العريف

لوجوب قضاء الصلوات اليت فاتتها ما بعد ) صلى اهللا عليه وآله(ه النيب يها العبادة للزم تنبيالواجب عل

، )السالمعليه ( ار اإلمامكن اجلمع العريف خصوصاً بعد إنكميف إذ ال ياط ضعين هذا االحتكل، العشرة

بلغ يذا مل إسالم فأو ألن أول اإل، كع القضاء آنذاي لعله لعدم تشر)ه وآلهي اهللا علصلى( ه النيبيوعدم تنب

  ان قد شرع األداء وقاله النيبك وإن ،هايها أداء فال قضاء علين علكيفلم ، هيب علجيم مل كنسان حاإل
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 ، وأما الليلة األوىل إن ولدت يف الليل فهي جزء من النفاس وإن مل تكن حمسوبة من العشرة،والليلة األخرية خارجة

  ،ولو اتفقت الوالدة يف وسط النهار يلفق من اليوم احلادي عشر

  

ث يف يسقط داللة احلدي من احملامل اليت احتماهلا ك ذلريأو لغ،  لبعض أصحابه)ه وآلهي اهللا علصلى(

   .واهللا سبحانه العامل، هذه اجلهة

ها يالي النهارات بل:ام أو عشرة أو ما أشبهيثالثة أ ألن املنصرف من }ة خارجةريلة األخيوالل{

   .ضيما تقدم يف باب احلك، املتوسطة فقط

مث إا ، هي لصدق الدم بعد الوالدة عل}ل فهي جزء من النفاسي ولدت يف اللإنوىل األ لةيوأما الل{

وىل األ لةيوال تصادم يف دخول الل، ام هلايايل املتوسط يف مشول األي ألن حاهلا حال الل،وميحمسوبة عن ال

فإن ، العريف الفهم ى ألنه مقتض،ةريلة اآلخيام وعدم دخول الليام ـ يف األيـ إذا وقع احلادث احملدد باأل

 كان وصل يف تلكـ إن وىل األ لةيها املتوسطة واللياليام بليأراد األ. .ذاكام يف بلد ينا ثالثة أيبق: قال

إىل ، ل ـيان دخوله يف اللكإذا  ام ـي ثالثة أى يف املستشفى أن تبقكيب علجي :ذا إن قالكو، لة ـيالل

   . حمل منع} العشرةن حمسوبة منكوإن مل ت{ : فقوله.. من األمثلةك ذلريغ

مل كي ل}وم احلادي عشريلفق من الي{ بعضه ى أي بعد أن مض}ولو اتفقت الوالدة يف وسط النهار{

  وهو واضح ألن ، اميعشرة أ
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 وإن كان إجراء األحكام من ، ال من حني الشروع، وابتداء احلساب بعد متامية الوالدة وإن طالت،ال من ليلته

  حني الشروع

  

ه ي علىوقد جر، )هينفي اخلالف ف(ض يبل يف املستند يف باب احل، كذل على توقفيم ايحتقق عشرة أ

 ملا تقدم من أن }لتهيال من ل{ ..هاريار وغيبناء الفقهاء يف إقامة العشرة ومدة االسترباء والعدة ومدة اخل

   ..ايل املتوسطة وحنوهاي ظاهر يف النهار وإن تبعه الل)وميال(

 }امكان إجراء األحكوإن ،  الشروعني ال من ح،ة الوالدة وإن طالتياممتبعد بتداء احلساب او{

ال ك فبال إش: الشروعنيام من حك أما أن إجراء األح} الشروعنيمن ح{ام النفاس كللوالدة أي أح

أا لو رأت الدم مع رأس الولد على ات املتقدمة الدالة ي لصدق النفاس ولبعض الرواك وذل،وال خالف

   .ان نفاساًك

نه كة ليي شارح البغكبه جناة العباد تبعاً حملأفىت  مما ك فذل:ة الوالدةيوأما أن ابتداء احلساب بعد متام

  عن الباقر،ني بن أعك فلخرب مال،)١()لمامكما وجد من يصرح به أحد ممن تقدمه فيبأنه مل ( :قال

وم بال بأس بعد أن يتستظهر بمث ، ضهايام عدة حيوم وضعت بقدر أي هلا منذ ى إذا مض:)السالمعليه (

  )٢(»غشاها زوجهاي

  وم يوم وضعت ال من ي املدار من )السالمعليه ( ث جعل اإلماميح

                                                

. ٤٤٦ ص٣ج: كما عن املستمسك) ١(

  .٤ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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  .ةإذا رأت الدم إىل متام العشرة من حني متام الوالد

  

الوضع  على توقف صدقهيوال ،  إن الشروع يف الوضع وضع:قالي أن اللّهم إالّ، شرعت يف الوضع

 :قاليأو ،  إذا شرعت يف الوضع وانتهت احلرب،وزارهاأ ب وضعت احلر:قالي أن صحيولذا ، املكال

   .الغالب من عدم تطاول زمان الوضع على إن اخلرب حممول

ون إجراء كو، ة الوالدةي ابتداء احلساب بعد متام:ونك األمر ـ نيجة اجلمع بي فنت:انكف يكو

 لو :أو، وماًين يان نفاسها عشركام ي يف عشرة أ لو جاء الولد متقطعاً: الشروع ـ أنهنيام من حكاألح

العشرة  على ادة النفاس هنايوز، وميام ونصف يان نفاسها عشرة أكوم مثالً يطال زمان الوالدة نصف 

ولو أرادوا مطلقاً مل ، راد به يف املتعارفي )ثر النفاس عشرةكأن أ(روه من كإذ ما ذ، ضرييف املقام ال 

إن دم  :ليي دلنيوهو ما عرفت من اجلمع ب، خالفهم على انكل يبل الدل ،ليإطالقهم دل على نكي

مثل ،  إن حال الولد املتطاول زمانه:قالين رمبا كل، وم وضعتيوإن االحتساب من ، رأس الولد نفاس

 يف أن كألنه ال ش، وهذا هو األظهر عندي، ما يف التوائمك نيهما مبرتلة نفاسيلكون كيف ، حال املتقطع

 لصرف كوال قوة يف خرب مال،  الشروعنين ابتداء احلساب من حأ :ىوظاهر األدلة والفتاو، نفاسل كال

   .األدلة عن ظاهرها

 من كة ما تقدم ذليه يف النفاسيضاف علي } متام الوالدةنيمتام العشرة من ح إىل إذا رأت الدم{فـ 

  متام نيحإىل  الشروع نيح
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له ، انتهاء اخلروج نفاساً إىل م املصاحب من ابتداء اخلروجون الدكال يف كمث إنه ال إش، الوالدة

   .واهللا سبحانه العامل، ما هو واضحك، ام النفاسكأح
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 أو البعض ، سواء رأت متام العشرة،فكل ما رأته نفاس إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها): ٢ـ مسألة (

  ، أو البعض األخري،األول

  

، ال وال خالفك بال إش}ل ما رأته نفاسكالعشرة أو قبلها ف على إذا انقطع دمها{ :)٢ مسألة ـ(

هما يال فك بال إش}سواء رأت متام العشرة أو البعض األول{ه النص السابق يدل عليو، هيمجاع علبل اإل

مقطوع به يف (نه إ :كره مجاعة بل عن املداركما ذك، وم العاشريك }ريأو البعض األخ{لصدق األدلة 

 يف صدق دم ك من جهة الش،كذلال يف كاض استشي بنفسه وتبعه الركن املداركل، )١()الم األصحابك

   .اهلما يف موردهكوإش، ه ألجل فصله عنهايالوالدة عل

ام ي العاشر من أى ترنيوالنقض بذات العادة ح، ال من جهة صدق النفاس عرفاًكأما ما ورد به اإلش

ما ك، أنه نفاس على مجاعواإل،  ذات العادة لوحدة املناطريذا غكف، ونه نفاساًك يف ك فإنه ال ش:والدا

   . عن قطع األصحابكنقله املدار

ة أنه يف ذات العادة يمس يف مورده لعدم مسلّيوالنقض ل،  لعدم الصدق عرفاً،ال خيفى ما :لكفقي ال

   فأصالة :هيوعل، الم بعض الفقهاء فقطكور يف ك إذ هو مذ،وال إمجاع يف املسألة، كذلك

                                                

. ٢٢ س٧٥ص: ك االحكاممدار) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨

  ، ويف الطهر املتخلل بني الدم حتتاط باجلمع بني أعمال النفساء والطاهر، ال ويوماً أو يوماً، أو الطرفني،و الوسطأ

  

و هو ( : ـكال املداركإشنقل ث قال ـ بعد يده حيي تأكظهر من املستمسيو، مةكعدم النفاس حم

   .آخرهإىل ، )١()هيان فكمان قاعدة اإليجر على مجاعيف حمله لوال ظهور اإل

الطرف  على  إذا صدق}نيأو الطرف{ما عرفت ـ كه النفاس عرفاً ـ ي إذا صدق عل}أو الوسط{

أن  ظهري :ومنه، وم األول والثالث والعاشر مثالًيما إذا رأت الك ،كذلكأو األطراف ، الثاين النفاس عرفاً

خلالف ( أو نفي بعض )هيال حبث ف( :الطرف الثاين ـ لقول جامع املقاصد إىل  بالنسبةكاجلزم بذل

اط يان حمل االحتكمجاع بل لو ثبت اإل، بل منع،  ـ حمل تأمل)هياالمجاع عل(لي ي األردبىأو دعو، )عنه

هم كومن بعض آخر من متس،  صدق النفاسسناده إىلإظهر من بعضهم من يملا ، الحتمال استناده

 يف كشي عند من ال ني من الطرفه أوىلوألن،  لصدق النفاس عرفاً}وماً اليو، وماًيأو {ان كمبقاعدة اإل

   .تهاينفاس

 ووجه } أعمال النفساء والطاهرنيحتتاط باجلمع ب{ يف أثناء العشرة } الدمنيويف الطهر املتخلل ب{

هو ما األقوى  أن كن تقدم هناكل، ضي يف باب احلكال يف ذلكشاط ما تقدم من املصنف من اإلياالحت

  خالفاً لصاحب احلدائق ، ضاًيونه حكه املشهور من يذهب إل

                                                

. ٤٤٧ ص٣ج: ستمسكامل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٩

  ، وغري ذات العادة،وال فرق يف ذلك بني ذات العادة العشرة أو أقل

  

ما كه يأن املسألة ال خالف ف إىل ضافةل باإلي من الدلك ملا سبق هناكوذل، أنه طهر إىل ث ذهبيح

ة يلكاللى  عمجاعة لعدم ثبوت اإلريه صاحب الذخيوإن توقف ف، مجاعه اإلي عليبل ادع، يف اجلواهر

   .هيوفقد النص الدال عل

ان ساعة يف أثناء كما إذا ك، الً جداًيان الطهر قلكما إذا ياط فينبغي ملثل املصنف االحتيمث إنه ال 

  . ضاً أو نفاساً أو استحاضةيل ذات دم حكاً يف ريثكال يف ختلل مثله ك ألنه ال أش،وميال

ام مثالً ولدت ولداً يوبعد مخسة أ،  مثالً مث طهرتوماًيال يف أا لو رأت الدم كش اإلينبغينعم ال 

بل ،  لعدم مشول األدلة لهكوذل،  طهراًنيان النقاء يف البك، وماً آخرياً ـ يف التوأم ـ ورأت الدم يثان

ما لو نظفت ساعة مث ولدت الثاين كالً جداً يان قلك اذإ اللهم إالّ، نيضي احلنيامل بكحاله حال الطهر ال

بل قد عرفت أن ، ل يف الصدق عرفاًي لعدم ضرر النقاء القل،هايفالظاهر صدق النفساء عل، ورأت الثاين

   .ضر بالصدقيوم ال يمثل نقاء ال

 من إالّ،  بال خالف ظاهرك وذل} ذات العادةري ذات العادة العشرة أو أقل وغني بكوال فرق يف ذل{

ما ي يف أثناء العشرة بعد العادة فىري ة الدم الذييم بنفاسكال يف احلكث استشياض حي والرىركالذ

  ها يمخسة ومل تر فانت عادا ك :مثالً، انت العادة نقاًءك



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠

  ، يف العشرة فال نفاس هلاوإن مل تر دماً

  

، أن جتاوز العشرة إىل العشرة أو إىل ثركواحداً أو أالسادس مثالً يوماً اليوم مث رأت يف ، دماً أصالً

صدق  يف كالش إىل ضافةباإل، هيم بأن ما يف العادة نفاساً دون الزائد علكن الشارع حإ :الكشوجه اإل

   .دم الوالدة ملا تراه بعد العادة

ا مجتاوز العشرة ال مطلقاً، فما إذا يالعادة ف إىل  إذ الشارع إمنا أرجع،ال خيفى ما نيال الوجهكويف 

 على ل الداليالدلك، العشرة فهو نفاسأن ما تراه يف  على التجاوز مشمول ملا دلتراه يف العشرة بدون 

   .ض حمتبسيالنفاس حض والنفاس وأن ي احلنيالتساوي ب

 ىمثل ما إذا رأالصدق يف   يفكشيألنه ، حاًيملة صحاجلان يف ك يف الصدق فهو وإن كوأما الش

ذا  إ:مثالً، هياً فكوك مطلقاً مشكس ذلين لكونه نفاساً ـ لكال يف كشما تقدم اإلكالعاشر فقط ـ 

   .فالظاهر الصدق، ام وإمنا رأت الرابعيام ـ مث مل تر نفاساً يف هذه األيانت عادا ثالثة أك

ل ذات يشمله دلين صدق مل كيإذا مل ها ريضاً ذات العادة وغيفرق يف هذا أي فال :انكف يكو

   .العادة

 مجاعاإل( :خيالشبل يف طهارة ، ال وال خالفك بال إش}وإن مل تر دماً يف العشرة فال نفاس هلا{

   واحد منريه غيما نص علك( : ويف اجلواهر)١() الوالدةنيأن مبدأ العشرة من حعلى 

                                                

. ١٩ س٢٧٤ص: نصاريكتاب الطهارة لأل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١

   :كذل على دلي و)١()األصحاب

ام عدة يوم وضعت بقدر أي هلا منذ ىإذا مض «:)السالمعليه ( ث قال الباقري ح،ني بن أعكخرب مال

   .ة الدميوم رؤيال من ، لوضعوم اي فإن ظاهره إن ابتداء االحتساب من .)٢(»ضهايح

 )٣(»؟م ولدتكمنذ  «: ألمساء)ه وآلهيعلصلى اهللا ( ما رواه الفضالء من قول رسول الّله :ومثله

اخلامسة عشرة فالزائد  إىل فلو رأت بعد العاشر أو رأت من اخلامس، وم الوالدةيالظاهر يف أن العربة ب

ة يرؤصورة  إىل نين منصرفيون اخلربك البعد عن ىخ يف الطهارة نفين الشكل، س نفاساًيعن العشرة ل

فإذا مل تر الدم ، نهاي الوالدة إمنا هو إذا رأت الدم حنيفاعتبار العشرة من ح،  الوالدةنيالدم من ح

ان فهو ألجل ك إن االنصراف لو :هيوف، ة الدمي رؤنيان ابتداء العشرة من حكوإمنا رأت متأخراً ، نهايح

ال كظهر أن إشي :ومنه، مكطالق حمفاإل، طالقد لإليون ناشئة لالنصراف املقكوالغلبة ال ت، الغلبة

   .ضاً حمل منعي أكاجلواهر يف ذل

 وإالّ، ان ـ إن وجدت فهوكمم قاعدة اإلكفاحمل،  فإذا رأت الدم بعد العاشرة ومل تر قبله:هذاعلى و

  فالدم استحاضة ـ أما إذا 

                                                

. ٣٩٦ ص٣ج: اجلواهر) ١(

. ٤ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١٩ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٦ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢

 ، سواء كانت عشرة أو أقل،ت عادة يف احليض أخذت بعاداوإن رأت يف العشرة وجتاوزها فإن كانت ذا

  ،وعملت بعدها عمل املستحاضة

  

 إذا رأت :ماك ـ ني ولو املتصلني الدمنيان فصل عشرة بكفإن ، رأت النفاس يف العشرة وبعدها

صل ن فكيوإن مل ، باالستحاضةأيضاً يف الدم الذي تراه بعد العشرة احملكومة مة كفالقاعدة حم، شهر ـ

   .ونه استحاضةكوم بكان أو منفصالً ـ حمكالعشرة فالدم الثاين ـ متصالً 

 سواء ،ض أخذت بعادايانت ذات عادة يف احلكفإن ، العشرة وجتاوزها{ متام }وإن رأت يف{

 خالفاً للمحقق يف الشرائع }وعملت بعدها عمل االستحاضة{املشهور  على }قلأانت عشرة أو ك

يف ذات العادة اليت عادا أقل من  حىت  وإمنا االستحاضة بعد العاشر،لها نفاساًكة ون العشركب( :والنافع

   .)١() ممن تقدمه أو تأخر عنهكمل أعرف أحداً صرح بذل (: قال يف اجلواهر.)عشرة

ل جتاوز عن كفإا تشمل ، العادة يف ذات العادة إىل  بإطالق األخبار اآلمرة بالرجوع:استدل املشهور

 على ليث دل الدليح،  صورة االنقطاع قبل العشرةخرج منها، أو بعدهاواء انقطع قبل العشرة العادة س

  الباقي وهو صورة انقطاع الدم بعد ىبقينفاس فالكل أن 

                                                

. ٣٨٨ ص٣ج: اجلواهر) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٣

العادة إذا جتاوز  إىل مساوات احلائض مع النفساء مع وضوح رجوع احلائض إىل ضافةباإل، العشرة

 على  فإنه لوال ظهور حاهلا يف عدم انقطاع دمها،ة باالستظهارده األخبار اآلمريؤيو، دمها العشرة

 يف كشيما يفإنه طلب الظهور ف،  إلطالق االستظهارن معىنكيام عادا قدر نفاسها مل يون أكالعشرة ب

   .هريأنه هل هو أو غ

، ذاكثر شيء كون أك ف، وإالّانكممة قاعدة اإليأنه بضمكو، ثر النفاس عشرةك بأن أ:استدل احملقق

   .ة مطلقاًيثركم باألكوجب احليال 

سل باً فلتغتيت دماً صبفإن رأ، اميمث تستظهر بعشرة أ «:)السالمعليه (  عن الصادق،ونسي ةيوراو

ب آثار يالعشرة معناه ترت إىل فإن االستظهار، )١(»وإن رأت صفرة فلتتوضأ، الةص لكعند وقت 

   . استصحاب النفاسوإىل، أن العشرة نفاس على اعمجخ يف اخلالف اإلي الشىدعو إىل مضافاً، النفاس

وال جتري ، كذلكل نفاس كقتضي أن ي ال، ثر النفاس عشرةكون أكإذ ، ال خيفى ما :لكويف ال

ل يونس دليوخرب ، العادة إىل إذا جتاوز دمها العشرة ترجعأنه  على ات الدالةيللروا، انكمقاعدة اإل

  أا لو  على ر شهادة بلفظ االستظهاريذ التعبإخالف احملقق 

                                                

. ٤ ح كثر أيام النفاسأ ،٩١ الباب١٥١ ص١ج: االستبصار) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٤

 وإن مل تكن ذات عادة كاملبتدئة واملضطربة فنفاسها عشرة ،وإن كان األحوط اجلمع إىل الثمانية عشر كما مر

  ،أيام

  

ام االستظهار ي أالنفاس وإىل إىل م العشرةيفإن تقس، ع العشرة نفاساًين مجكيجتاوز دمها العشرة مل 

ون كن أن تكميون العشرة كخ بصدد يوإمجاع الش، قاً نفاساًل العشرة مطلكون كعدم  على ل ظاهريدل

   .ل االجتهادييواالستصحاب ال جمال له بعد وجود الدل، نفاساً ال أا نفاس مطلقاً

   .هيال فكش ومر اإل}ما مركة عشر يالثمان إىل ان األحوط اجلمعكن إو{

   : أقوالك هنا}فـ، بة واملضطرةاملبتدئك ةن ذات عادكوإن مل ت{

   .ما هو املشهورك مطلقاً }امينفاسها عشرة أ{ أن :القول األول

، ة املبتدئريخبالف غ، مث العشرة، عادة أهلها إىل ز مثيالتم إىل  فترجع، املبتدئةنيل بي التفص:القول الثاين

   .انيما عن البك ،املشهوركف

   .ىملنتهما عن اك ،ات من الستة والسبعة مطلقاًيالروا إىل  الرجوع:القول الثالث

ما ك ،العشرة إىل  املضطربة فالرجوعنيبو، عادة أهلها إىل  املبتدئة برجوعهانيل بي التفص:القول الرابع

  .احتمله اجلواهر



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٥

ولصدق النفاس عرفاً ، ها يف املقاميان املتسامل علكموقاعدة اإل،  باالستصحاب:استدل للقول األول

   .ه املشهوريما علك ،األقوىوهو ، مهكحفيتبعه 

ر هلا من كأيت يف املبتدئة هنا ما ذيف، امكحض يف األي النفاس مع احلةوا مبسا:استدل للقول الثاين

   .كل ذلكقراء شامل لاأل إىل  رجوعهاىدل عليوبأن ما ، ضيام يف باب احلكاألح

ذا نفست فال إضها خبالف ما يبأول حز لعدم علمها يالتم إىل ن املبتدئة حتتاجإ :األول على رديو

عادة  إىل النسبةبذا كو، ز أم اليان ذا متك سواء ةب الوالديز لعلمها بأول نفاسها وأنه عقيالتم إىل تاجحت

   . األعم من الصفات وعادة النساءاملعىن على قراءد محل األي بأنه من البع:الثاينعلى  و،األهل

ان ـ أي القول يعن البور ك ـ بنفس االستدالل املذىره املنتهكاستدل للقول الثالث ـ وهو الذي ذ

   .هيه ما في ف:نكالثاين ـ ل

 :)السالمعليه (  عن الصادق،ري خبرب أيب بص:ستدل للقول الرابع ـ وهو الذي احتمله اجلواهر ـا

ام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي يجلست مبثل أ، تيام نفاسها فابتليانت ال تعرف أكوإن «

   .)١(»حاضةما تصنع املستكمث صنعت ، كذل

  ة يالروا( من أن :ملا قاله املعترب، ن العمل بهكمين اخلرب ال كل

                                                

. ٢٠ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٦ ص٢ج: الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٦

  .وتعمل بعدها عمل املستحاضة مع استحباب االحتياط املذكور

  

 إىل مع أن ظاهرها الرجوع[ :ث قالي حكره املستمسكما ذ إىل ضافةباإل ،)١(]شاذةوالسند فة يضع

ست يأن العادة يف النفاس ل على : منهم جامع املقاصد،اعة االتفاق مجىكوقد ح، )٢(]عادا يف النفاس

   .مرجعاً للنفساء

   .التأمل إىل  حباجةن املسألة بعدك ل:أقول

ما تقدم ك }وركاط املذيتعمل بعدها عمل املستحاضة مع استحباب االحت{ :انكف يك }و{

   .وجهه

                                                

. ٣ س٦٩ص: املعترب) ١(

. ٤٥١ ص٣ج: املستمسك) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٧

  .نفاس هلا على األقوى ال العشرة عدها وجتاوز ورأت ب العادة إذا مل تر يف العادة أصالًةصاحب): ٣ـ مسألة (

ال ، ت بعدها وجتاوز العشرةأور، أصالً{ دماً } العادة إذا مل تر يف العادةةصاحب{ :)٣ مسألة ـ(

ا نال مكشوتقدم اإل، وماً فهو نفاسيالعاشر ومل تر  إىل  أا لو رأت دماً: قد تقدم}ىاألقو على نفاس هلا

   .ةي واملبتدئة واملضطربة والناسة أقسام النساء من ذات العادنيما تقدم بوال فرق يف ، يف بعض صوره

ونه كم مبا تراه يف العشرة بكحيفهل ، بل رأته بعدها وجتاوز العشرة، أما لو مل تر يف العادة أصالً

   :قوالن، أو أن ال نفاس هلذه املرأة أصالً، ونه استحاضةكوما بعد العشرة ب، نفاساً

، )أن ما تراه يف العشرة نفاس(لمام ـ من كظاهر  إىل ثر ـ حسب ما نسبكره األ ما اختا:األول

ام فلم ترها يانت عادا ثالثة أكما إذا كوللصدق عرفاً يف اجلملة ، هايان املتسامل علكم لقاعدة اإلكوذل

   .ىوهو األقو، هري وغكوهذا ما اختاره املستمس، وم الرابعيوإمنا رأت من ال، بعد الوالدة

أا ال (من ، وتبعهما املصنف، ي عنهما ـكما حك وجامع املقاصد ـ ك ما اختاره املدار:الثاين

نقطع عن العشرة مل يأن الدم املتجاوز عن العادة إذا مل  على  بإطالق ما دلكواستدل لذل، )نفاس هلا

طالقات من  اإلك إن ظاهر تل:هيوف، امامهكس بنفاس لوحدة أحيضاً فلين حكيوإذا مل ، ضاًي حكي

   حىت رأت الدم يف العادة واستمر



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٨

 وإن رأت بعض العادة ومل تر ، بل إىل الثمانية عشر مع االستمرار إليها،وإن كان األحوط اجلمع إىل العشرة

  البعض من الطرف األول وجتاوز العشرة

  

   : احتاط بقولهأنه لذاكو،  واحدريما استظهره غكمن مل تر يف العادة أصالً تشمل جتاوز العشرة فال 

 الربوجردي واجلمال : والسادةىما اختاره مصباح اهلدك }العشرة إىل عمان اإلحوط اجلكوإن {

  . النفساء وأفعال الطاهرك تروني اجلمع ب:واملراد به، واألصطهبانايت

ولعل وجهه ما ، العشرة إىل ة ما بعد العادةيم بنفاسكاط يف احلي جعل االحت:نعم عن جناة العباد

 إىل اط املصنفي ملا سبق من احت}هاية عشر مع االستمرار إليالثمان إىل بل{فاد من أخبار االستظهار ستي

   .ة عشر مطلقاًيالثمان

فال ، أو الوسط فقط،  فإن رأت األول فقط أو مع الوسط}وإن رأت ببعض العادة ومل تر البعض{

ل كفال، العشرة على  وانقطع}ألولمن الطرف ا{وإن رأت اآلخر ومل تر البعض ، ال يف أنه نفاسكإش

 يف كشيث يما إذا رأت العاشر فقط حك ،لنا يف بعض الصور سابقاًكوإن أش، ما تقدم ـكنفاس ـ 

   .هيصدق النفاس عل

ال بأن ما بعد العشرة كما ال إشك ،ال أن ما يف العادة نفاسك فال إش}جتاوز العشرة{ن إ أما }و{

   :كالعادة الواقع يف العشرة فقد اختلفوا يف ذل على الم يف الزائدكوإمنا ال، س بنفاسيل
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  ، فلو كان عادا سبعة ومل تر إىل اليوم الثامن فال نفاس هلا،ها مبا بعدها إىل العشرة دون ما بعدهاتأمت

  

ي عن ك خالفاً ملا ح}دون ما بعدها، العشرة إىل أمتتها مبا بعدها{ :واملصنف تبعاً للجواهر قال

   .العشرة إىل ث جعلوا العادة فقط نفاساً دون ما بعدهاياض حيقاصد واحلدائق والرضة وجامع املوالر

م يف كون احلكان واالستصحاب ومساواة احلائض مع النفساء مع كم بقاعدة اإل:ستدل اجلواهرا

،  ملحوظ يف النفاسري إذ الوقت غ،وأن املأمور به يف النفاس هو األخذ بالعدد ال الوقت، كذلكاحلائض 

   .ذا القول هو األقربوه

عادا  إىل أنه لو جتاوز العشرة رجعت ذات العادة على طالق دل بأن اإل:أما اآلخرون فقد استدلوا

ما أن ما بعد كف، العادة حال ما بعد العشرة على ده أن حال الزائديؤي و:هذا، فال نفاس بعد العادة

 يف ك وال ش،طالق ملثل املقام يف مشول اإلك الش:هيوف، العادة على  الزائدكذلكس نفاساً يالعشرة ل

 إىل عموم أدلة النفاس ال إىل رجوعال فالالزم ،اليت رأت من الرابع مثالًك، صدق النفاس يف بعض صوره

د يولذا اختاره الس، انسراراً لإلطالق أو شبه استحكس إالَّ تيد ليير له من التأكوما ذ، وركطالق املذاإل

   . املنتىتوا علكث سيهم حريهبانايت وغبن العم واجلمال واالصطا

،  ألنه دم بعد العادة وقد جتاوز العشرة}وم الثامن فال نفاس هلايال إىل ومل تر، ان عادا سبعةكفلو {

   .ه بأنه نفاسيم علكحيفال 
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 وإن مل تر إىل ، فنفاسها إىل التاسع وإن مل تر اليوم الثاين أيضاً، نفاساًوإن مل تر اليوم األول جعلت الثامن أيضاً

 األحوط اجلمع  لكن، وال تأخذ التتمة من احلادي عشر فصاعداً،الرابع أو اخلامس أو السادس فنفاسها إىل العشرة

  . بل إىل الثمانية عشر مع االستمرار إليها،فيما بعد العادة إىل العشرة

  

 ألن )رهكال ملا ذ( :منا قلناره املصنف وإكال ملا ذ، صدق لعدم التهين قد عرفت أنا ال نقول بنفاسكل

أنه لو رأته من العادة وجتاوز ، ضاً إذا جتاوز عن العشرةيس حيأن ما بعد العادة ل على الظاهر مما دل

   .ما تقدمك، العشرة

 ملا سبق يف }ضاً نفاساًيجعلت الثامن أ{وم الثاين ي وإمنا ابتدء دمها من ال}وم األوليوإن مل تر ال{

ان كملوا يف التأخر ـ وللصدق وقاعدة اإلكض وتقدمه ـ وإن أشيتأخر احلان كض من إميباب احل

وكذلك إذا رأت أول ما رأت يف اليوم } وإن مل تر اليوم الثاين أيضاً فنفاسها إىل التاسع {واالستصحاب

، والصدق، انكم لقاعدة اإل}شرةعال إىل الرابع أو اخلامس أو السادس فنفاسهاإىل وإن مل تر {الرابع 

   .ستصحابواال

س نفاساً نصاً ي ملا سبق من أن الدم بعد العشرة ل}وال تأخذ التتمة من احلادي عشر فصاعداً{

 إىل بل{ النفاس وأعمال الطاهرة ك ترني ب}العشرة إىل ما بعد العادةين األحوط اجلمع فكل{وإمجاعاً 

  نياطيال االحتك وقد تقدم وجه }هاية عشر مع االستمرار إليالثمان
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ال ( :املصنف بأنه ال وجه لقول املصنف على الك أشى ومصباح اهلدكن املستمسإفراجع ـ مث ـ 

 ـ رنا من املبىنكما ذ على  املصنف ال بناًء عل مبىن حملهال يفكواإلش، من رأت الثامن فقطي ف)نفاس هلا

  .واهللا العامل ـ
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وكذا بني النفاس واحليض ، املتقدم والنفاس الطهر بني احليض  فصل أقلِّ:اعترب مشهور العلماء): ٤ـ مسألة (

 وإن كان بصفة احليض أو يف أيام العادة إذا مل يفصل بينه وبني ، فال حيكم حبيضية الدم السابق على الوالدة،املتأخر

  . واألقوى عدم اعتباره يف احليض املتقدم كما مر، وكذا يف الدم املتأخر،النفاس عشرة أيام

  ،حليض املتأخرنعم ال يبعد ذلك يف ا

  

ذا كو{ املتأخر }ض املتقدم والنفاسي احلني فصل أقل الطهر ب:اعترب مشهورالعلماء{ :)٤ مسألة ـ(

   .ني النفاسنيعتربوا الفصل بي ومل نيضي احلنيما اعتربوا الفصل بك }ض املتأخري النفاس واحلنيب

نه يفصل بيام العادة إذا مل ي يف أض أويان بصفة احلكوإن الوالدة  على ة الدم السابقيضيم حبكحيفال {

فالالزم إسقاط ،  لوضوح أن دم بعد الوالدة نفاس نصاً وإمجاعاً}اميعشرة أ{ املتأخر } النفاسنيوب

وإن كان بصفة احليض أو يف أيام العادة، ملا تقدم من الدليل } وكذا يف الدم املتأخر{ة الدم املتقدم يضيح

   .هيالم فكومر ال} حليض املتقدم كما مرواألقوى عدم اعتباره يف ا{يف عكسه 

من ي ف:ةريبن املغاح يويف صح، هيمجاع عل بل ظاهرهم اإل}ض املتأخري يف احلكبعد ذلينعم ال {

  عليه(  قال؟كوماً مث طهرت مث رأت الدم بعد ذلي نيت الصالة ثالثكفتر نفست
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  .لكن األحوط مراعاة االحتياط

  

  .)١(»ام النفاسيقد جازت مع أ ام الطهريها أاميالصالة ألن أ تدع «:)السالم

  . واهللا العامل} مراعاة االحتياط{ستحباباً، فتأمل ا} لكن األحوط{

                                                

. ١ النفاس حأبواب من ٥ الباب٦١٩ ص٢ج: الوسائل) ١(
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 فالنفاس من حني خروج ذلك البعض إذا ،ن خرج متامهأإىل  إذا خرج بعض الطفل وطالت املدة ):٥ـ مسألة (

   بل وكذا لو خرج قطعة قطعة، العشرة من حني التمام كما مرأ وإن كان مبد،كان معه دم

 خروج نيفالنفاس من ح، أن خرج متامه إىل إذا خرج بعض الطفل وطالت املدة{ :)٥ مسألة ـ(

 ات الدالةيبعض الروا إىل ةفضاباإل،  لهى لصدق النفاس عرفاً ومشول الفتاو}ان معه دمك البعض إذا كذل

ان مبدأ كوإن {م يف هذه املسألة ـ الكون النفاس ـ وقد تقدم الكيأنه مع خروج رأس الولد على 

ذا إذا خرج قطعة كبل و{ه يالم فك ال}ما مرك{ ألنه مبرتلة والدات متعددة }تمامال نيالعشرة من ح

   .}قطعة

فإنه ، ةرينتهي بتمام العشرة بعد خروج القطعة األخيووىل األ  خروج القطعةنيبدأ من حيفإن النفاس 

  توقف النفاس:فاحتمال اجلواهر، ضاًي أىركذة والدروس واحتمله اليلنهاما عن اك،  عرفاًنيمبرتلة التوأم

، نتهىا )١() االنفصالنينه وبينا بربوز اجلزء مع االتصال للفرق بيتفكوإن ا( :خروج اموع قالعلى 

انت األجزاء متصلة صدقت الوالدة خبروج كنه لو إ :قالي حىت م اختالف الصدقإذ ال نسلّ، حمل منع

   .انت األجزاء منفصلة ال تصدق الوالدة فال نفاسك أما لو . من الولدأول جزء

                                                

. ٣٩٣ ص٣ج: اجلواهر) ١(
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 وإن ، وإن ختلل نقاء فإن كان عشرة فطهرـوإن طال إىل شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم

  كان أقل

  

ون مبدأ العشرة سقوط معظم ك ىنعم ال تبعد دعو( :من قولهدعوى املستمسك ظهر ما يف ي :ومنه

ما لو وضعت احلمل وبقي منه بعض ك، وإن بقي بعض األجزاء، جزاء اليت تصدق معها الوالدةاأل

ل يف اخلروج يأقواها التفص( :ث قالي حى مصباح اهلدىظهر ما يف دعويما ك، نتهىا )١()أصابعه أو حنوه

حلاق باإل كذلكون كيوما ال ، ل قطعة بنظر العرف مبرتلة والدة مستأنفةكان خروج ك ما إذا نيب

   .انتهى )٢()ريون اموع نفاساً واحداً يف األخكم بك واحل، يف األولنيبالتوأم

شهر أو  إىل وإن طال{الت يال وجه ملثل هذه التفص، الفتوىفإنه بعد صدق النفاس ومشول النص و

م  للزو}ان عشرة فطهركفإن { الدماء ني ب}د فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم وإن ختلل نقاءيأز

ان كوإن { ومن املعلوم أن العشرة تقطع استمرار الدم ،ضاً أو نفاساًيونه حكم بكاستمرار الدم يف احل

قول  إىل ذهبي من ى علإالّ، ضيونه نفاساً ملا تقدم يف النقاء املتخلل يف أثناء عشرة احلكم بك ح}أقلّ

  ، احلدائقك ،ون أقل من عشرةكين أن كمي أن الطهر ىريمن 

                                                

. ٤٥٤ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٢٧٠ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ٢(
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  .مع بني أحكام الطاهر والنفساءحتتاط باجل

  

 ك ترو}ام الطاهر وك أحنيحتتاط باجلمع ب{أن وىل األف، ث وجود هذا االحتماليوح، فهو طهر

   . الزمرياط غيان االحتك وإن }النفساء{
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 فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر ،فلكل واحد منهما نفاس مستقل ،إذا ولدت اثنني أو أزيد): ٦ـ مسألة (

  ، لكل واحد عشرة أيامنفاسها عشرون يوماًالدم ف

انت دفعة واحدة كسواء ، انت الوالدة دفعةك فإذا }دي أو أزنيثناإذا ولدت { :)٦ مسألة ـ(

الوالدة كال يف أما كفال إش، ما لو ولد الثاين بعد األول بال فصلكة يأو دفعة عرف، سيكا يف موكك

   .ول األدلةومش، لصدق النفاس، م النفاسكالواحدة يف ح

فصل ي ألنه إما أن :أقسام على  وهذا}ل واحد منهما نفاس مستقلكفل{ة يجيانت الوالدة تدركوإذا 

تصال اال يف عدم كثر من عشرة فال إشكنهما بأيان الفصل بك }فإن{ثر كنهما بعشرة أو أقل أو أيب

   .قلل ولد نفاس مستكون لكينئذ يوح، ثر من عشرةكون أكيذ النفاس ال إ، نيالدم

 وثالثون }اميل واحد عشرة أك ل،وماًيفنفاسها عشرون ، ام واستمر الدمينهما عشرة أيفصل ب{وإن 

، مجاعبل اإل، ه عدم اخلالفيبل ادعي عل،  وهذا هو املشهور.ذاكوه، انت األوالد ثالثةكوماً إذا ي

   . لصدق األدلةكوذل

وال نفاس مع ،  ـ لبقاء احلملنيتت الوالدة مرانكما إذا ية األول ـ في التردد يف نفاس:نعم عن املعترب

   .احلمل

  أما إذا ، ن والدة معهكنه ال نفاس مع احلمل الذي مل تإ :هيوف
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  ،وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخالن يف بعض املدة

  

م بالنفاس ك من احلبل هو أوىل،  محل ـكان هناكفإطالقات الوالدة شاملة له ـ إن ، انت الوالدةك

   .هيبظهور رأس الولد الذي عرفت وجود النص ف

ان كذا إألنه ،  بأنه نفاس واحد:قاليورمبا ، نيون العشرون نفاساً واحداً ونفاسكيهم أن يمث إنه ال 

ان نفاساً واحداً لزم كألنه إذا ،  بأنه نفاسان:قاليورمبا ، ني النفاسني لزم عدم فصل أقل الطهر بنينفاس

   .ثر من عشرةكون أكيون النفاس الواحد ال كوهو خالف ، ثر من عشرةك أون النفاسك

 وال ،الك بال إشنيليون خروج عن أحد الدلكيام ك ألنه بعد الصدق املوجب لألح:هميوإمنا قلنا ال 

 العرف أنه نفاس ىنعم الظاهر لد،  الواحدكفحص عن ذلي حىت أحدمها فائدة خاصة على تترتب

   .ب لصدق الوحدةلالتصال املوج، واحد

ما إذا ولدت يف أول ك }تداخالن يف بعض املدةي، ان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدمكوإن {

األوىل اخلامس عشر فإن اخلمسة  إىل مث ولدت الثاين يف السادس واستمر الدم، اخلامس إىل الشهر فرأت

  لوضوح اختصاصكوذل، ة خمتصة بالثاينالثالثخمتصة باألوىل، واخلمسة الثانية مشتركة بينهما، واخلمسة 

   ألا بعد ون الثالثة لألوىلكوعدم ، للثاين ألا قبلهوىل األ ونكوالثالثة لعدم وىل األ
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 من عدم اعتبار العشرة ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على األقوى،وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً

  ،بني النفاسني

  

 :قالوا، اآلخر على ح أحدمهاينهما فهي هلما لعدم ترجية بكا مشترإث ي فحةيأما الثان، عشرته

م بأن النقاء نفاس لتخلله كحي، ةي مثالً بعد الوالدة الثاننيومية أا لو مل تر دماً ي الثانكاشترا على ترتبيو

نئذ يون حكيقاء ال فإن الن، ةيثانالة خاصة بالوالدة ين الثانإ :خبالف ما إذا قلنا، يف أثناء نفاس واحد

   . أقل من عشرةني النفاسنيون الطهر بكس يف أ عدم البىرينفاساً عند من 

ان كو،  إنقطاع النفاس األول بوالدة الثاين:هارية الروضة وغية وحاشريي عن الروض والذخكنعم احمل

 فإن األدلة دلت، المكنع هذا الميطالق ن اإلكل، همايها ال إلية إلي لنسبة العرف هذا الدم بعد الثانكذل

   .طالق يف املقاموال مانع عن اإل، اميان استمرار الدم عشرة أكإمعلى 

بل أدلة ، ون نفاساًكيإذ ال احتمال ألن ، الك بال إش}ان طهراًكام ينهما نقاء عشرة أيوإن فصل ب{

 منهما يف أثناء لكان كإذا ، ني بعد الوالدتنيائنك النيشمل الدميما أن أدلة النفاس ك، شملهيالطهر 

ذا لو كبل { ،وم العاشر فقطيان النفاس ولو رأت يف الكره املصنف من إمكما ذعلى ، عشرة الوالدة

ون النقاء كين بشرط أن ال ك ل}ني النفاسنيمن عدم اعتبار العشرة ب، ىاألقو على ان أقل من عشرةك

   ،ما هو واضحك ، النفاس األولنيان بكما إذا ك، ةيوماً بالنفاسكحم
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  .د كما يف قطعات الولد الواح،وإن كان األحوط مراعاة االحتياط يف النقاء األقل

  

فإن هذه ، مث ولدت الثاين يف العاشر، اخلامس إىل مث رأت الدم، ما إذا ولدت أول الشهرك كوذل

   . لهته لعدم مشول أدل،ونه نفاساًكوال وجه ل،  إلطالق أدلة الطهر،ة طهرياخلمسة النق

التساوي  على ليألن الدل، أيت يف املقاميون أقل من عشرة ال كيض ال يأن الطهر يف احلى  علوما دل

 يف ك فللش:أما النص، المها يف املقام مفقودكمجاع وام أما النص أو اإلكحض والنفاس يف األي احلنيب

 على مجاعه اإلري وغ) اهللاهرمح( ىخ املرتضي الشىبل ادع،  فال إمجاع هنا:مجاعوأما اإل، ملثل املقاممشوله 

   .ني النفاسنيعدم اعتبار العشرة ب

ما إذا خرج ك، ان يف أثناء والدة واحدةكذا إة األقل من العشرة ي تعرف وجه عدم نفاس:ومن هذا

وإن { .نيل يف املسألتي لوحدة الدلكوذل، مث خرج بعضة اآلخر، اضاًيام بيبعض الولد ورأت مخسة أ

   . واهللا العامل}ما يف قطعات الولد الواحدك{ من العشرة }يف النقاء األقلاط ي االحتةان األحوط مراعاك
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فبعد مضي أيام العادة يف ذات العادة والعشرة يف غريها حمكوم  إذا استمر الدم إىل شهر أو أزيد): ٧ـ مسألة (

  ،ذلك الدم مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بني دم النفاس و إالّ، وإن كان يف أيام العادة،ستحاضةباال

ة ي العدد}ام العادة يف ذات العادةيفبعد مضي أ، ديشهر أو أز إىل إذا استمر الدم{ :)٧ مسألة ـ(

، ضاًيون حكين أن كمي ألنه ال }وم باالستحاضةكحم{ة ي مبتدئة أو مضطربة أو ناس}هاريوالعشرة يف غ{

 دم قروح أو جروح فأصالة نكيث مل يوح، ض املتأخري النفاس واحلنيملا تقدم من فصل أقل الطهر ب

 }انكوإن {خر ن الدم أحد الثالثة اُألكيان هذا األصل ـ إذا مل يما تقدم بكمة ـ كاالستحاضة حم

ل شهر من كانت عادا يف كما إذا ك، ةي الوقت}ام العادةييف أ{أو بعد العشرة ، ام العادةيالدم بعد أ

ام يخمسة أكستمر فإا جتعل مقدار العادة ـ ام وايالعاشر فولدت يف أول الشهر فرأت الدم عشرة أ

 نين فصل أقل الطهر بكيث مل يوح، ن هلا عادة ـ نفاساًكما مل تيل العشرة ـ فكمثالً ـ أو جتعل 

 مع إالّ{ضاً يف للعادة حدن أن جتعل الدم املصاكميال ،  الدم بعد العشرة املصادف للعادةنيوب، النفاس

 الدم بعد العشرة ك ومع فصل أقل الطهر ففي ذل} الدمكم النفاس وذل دنيام بيفصل أقل الطهر عشرة أ

   :حتماالتاـ أقل الطهر ـ 

   .نقطعيأن  إىل نه استحاضة مطلقاًإ :األول

  صادف العادة يوإن مل ، ضينه إذا صادف العادة فحإ :الثاين
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   وإن مل يكن فيها،وحينئذ فإن كان يف العادة حيكم عليه باحليضية

  

ما يف كات يالروا إىل ومع فقدها الرجوع، األهل إىل ز الرجوعيالتمفقد ومع ، زيلتما إىل رجعت

   .ضيمستمرة الدم يف احل

أو يف ، ما احتمله اجلواهركإما مطلقاً ، مث تعمل عمل املستحاضة، شهر إىل ا تصربإ :الثالث

   .) اهللاهرمح( د الثاينيره الشهكما ذك ذات العادة من املبتدئة واملضطربة ريخصوص غ

   . بإطالق ما ورد يف النفساء من أا تعمل بعد العادة عمل املستحاضة:استدل للقول األول

  . اتيز واألهل والرواي بإطالقات أدلة العادة والتم:واستدل للثاين

ات ـ من أن يظهر من بعض الروايما كل شهر مرة ـ كض يف يأن احل على  مبا دل:واستدل للثالث

   . ذات العادة من املبتدئة واملضطربةريغ على ما مطلقاً أو بعد محلهإ ،ل شهر مرةك يف اهللا حد للنساء

 ألن إطالقات عمل املستحاضة إمنا هي يف مقابل عمل النفاس ال ك وذل، هو القول الثاين:األقوىو

   .ولو مع التصادف مع العادة أو ما أشبه، ضيأا يف مقابل نفي احل

 الشهر ال مبعىن على ادةيأنه إمنا هو يف مقابل لزوم الز إىل ضافةباإل، اليبض يف شهر مرة غيون احلكو

نئذ يوح{ن تعدده يف الشهر بالعادة أو الصفات كميأنه  على لهمك ولذا بىن، لزوم عدم تعدده يف الشهر

  ها ين فكية وإن مل يضيه باحليم علكحي، ان يف العادةكفإن 
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 وعدم احلكم باحليض مع ،ت من اعتبار أقل الطهر بني النفاس واحليض املتأخر على ما عرف بناًء،فترجع إىل التمييز

  . أن مراعاة االحتياط يف هذه الصورة أوىل: لكن قد عرفت،عدمه وإن صادف أيام العادة

  

نهما ين بكيبأن مل ، زيض يف معارضة العادة مع التميالم يف باب احلك وقد تقدم ال}زيالتم إىل فترجع

ام منه دماً ي بعد مخسة أىن تركل، زي فإذا رأت بعد عشرة الطهر دماً ذا مت،نه تقدم العادة وأ،أقل الطهر

   .صادف العادةيبل ما ، ضاًيزها حين ذو متكيمل ، يف العادة

 إلطالق }ض املتأخري النفاس واحلنيما عرفت من اعتبار أقل الطهر ب على بناًء{وهذا الذي اخترناه 

 }ض مع عدمهيم باحلكوعدم احل{ام كض والنفاس يف األحيض بعد احتاد احلياألدلة الواردة يف باب احل

   .ضاً مطلقاًيونه حكنع مي ألن النفاس املتقدم }ام العادةيوإن صادف أ{أي عدم فصل أقل الطهر 

يف هذه الصورة { احلائض وأعمال الطاهرة ك تروني باجلمع ب}اطي االحتةن قد عرفت أن مراعاكل{

واملتأخر ، ألدلة الوالدة" نفاس"فالدم املتقدم ، ض والنفاس من هذه اجلملةيام احلكي أح لعدم تساو}أوىل

   .هيل علياط ال دلين هذا االحتكل، ألدلة العادة" ضيح"



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٦٤

بإدخال قطنة والصرب قليال وإخراجها : جيب على النفساء إذا انقطع دمها يف الظاهر االستظهار): ٨ـ مسألة (

  .مر يف احليض على حنو ما ،ومالحظتها

 لوجوب الفحص ك وذل}النفساء إذا انقطع دمها يف الظاهر االستظهار على بجي{ :)٨ مسألة ـ(

 عن ،موثقة مساعة إىل ضافة مرة ـ باإلري غما مركل ـ ي ما خرج بالدلة إالّييف الشبهات املوضوع

عليه (  قال؟ي أطهرت أم ال الصفرة أو الشيء فال تدرى الطهر وترى يف املرأة تر:)السالمعليه ( الصادق

   .ثياحلد، )١(»حائط إىل فلتقم فلتلصق بطنها، كذلكان كفإذا  «:)السالم

عليه (  قال؟ يف املرأة انقطع عنها الدم فال تدري أطهرت أم ال:)السالمعليه (  عنه:ونسيومرسلة 

 ضار ريض غياحلإىل   وانصرافها)٢(»ضاءيوتستدخل قطنة ب، ط وتلزق بطنها حبائتقوم قائماً «:)السالم

   .امكض والنفاس يف األحيبل وحدة احل، بعد املناط

 }ضي حنو ما مر يف احلىالً وإخراجها ومالحظتها عليبإدخال قطنة والصرب قل{ : هو)االستظهار(مث 

   .كالم يف ذلكوقد تقدم ال، ضين من االستظهار حاهلا يف احلكوحال ما إذا مل تتم

                                                

. ٤ احليض حأبواب من ١٧ الباب٥٦٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢ احليض حأبواب من ١٧ الباب٥٦٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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 ، أو يومنييستحب هلا االستظهار بترك العبادة يوماً ،م إىل ما بعد العادة يف احليضإذا استمر الد): ٩ـ مسألة (

  . ـعلى حنو ما مر يف احليضـ أو إىل العشرة 

  

 العبادة كستحب هلا االستظهار بتري، ضيما بعد العادة يف احل إىل إذا استمر الدم{ :)٩ مسألة ـ(

ه يات علي لداللة بعض الروا}ضيحنو ما مر يف احل على رة العشإىل{ثر ك أ}أو{ أو ثالثة }نيوميوماً أو ي

   .وملساواا مع احلائض، هنا

 اجلمع ىوإمنا قلنا باالستحباب ألنه مقتض، ضياالستظهار يف باب احل على وقد تقدمت األخبار الدالة

   .ال ومنعكلو عن إشخيفقول بعض الشراح بوجوبه ال ، ض ـيما تقدم يف باب احلك األخبار ـ نيب
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  :النفساء كاحلائض): ١٠ـ مسألة (

  

، رةك والتذىما عن املنتهك أهل العلم نيه خالفاً بي ال نعلم ف}احلائضكالنفساء { :)١٠ـ مسألة (

وإنه قول  وإنه مذهب أهل العلم ال نعرف فيه خالفاً كما عن املعترب، ،ما عن السرائركه يوال خالف ف

   .ح واللوامعية وشرح املفاتيما عن الغنكوإمجاعاً ، ةيفاك والك واملداركما عن املسالكاألصحاب 

   .)١()هيمن تعرض لرده أو التوقف ف على إذا مل نقف، لكالظاهر أنه إمجاع عند ال(: كويف املستمس

ها خالف ي فكحيومل ، تبهمك واحد من ريهذه املساواة يف غ على مجاع اإليدعا( :ىويف مصباح اهلد

   .)٢()عن أحد أصالً

بال ، روه ومباحكم واجب ومندوب وحمرم ومكل حكاحلائض يف ك النفساء :قالوا( :ستندويف امل

   .)٣()هياً فهو احلجة فيونه إمجاعك : ـ والظاهر:أن قال إىل  أهل العلم ـنيه بيخالف ف

ضها وتستظهر يتقعد بقدر ح «: قال؟ تصلي يف النفساء مىت:حة زرارةي صح:كذل على دلي و:أقول

 : قال؟ واحلائض: ـ قلت:أن قال إىل ـ»  اغتسلت واحتشت واستثفرتقطع الدم وإالّفإن ان، نيوميب

  فإن انقطع عنها الدم ،  سواءكمثل ذل«

                                                

. ٤٦١ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٢٧٧ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ٢(

. ١١ س١٦٦ ص١ج: املستند) ٣(
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  يف وجوب الغسل

  

ل كد من هذه اجلملة االستواء يف يستفيوالعرف ، )١(»سواء فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء وإالّ

   .تبك مجلة من الما يفكال يف داللتها كش فال وقع لإل،امكاألح

ضاً يدل عل االستواء أيما ك ،م بالتساويكاف يف احلكومثله ،  أن استفادم منها باملناط:نعم الظاهر

ان كفإذا ، وداللتها واضحة، )٢(مانية سلي لرواكوذل، ض حمتبسيأن النفاس ح :نهم منيما اشتهر ب

 من عدم كره املسالك أن ما ذ:ظهريومنه ، امهكضاً له أحيون حكيضاً حمتبساً فبعد خروجه يقبل الولد ح

 سيل، ك ذلري وغ: مث قال،ر منها ستةكوذ، ةريثكض أمور يروه ملخالفة النفاس للحكصحة إطالق ما ذ

   .نبغييما على 

ن ك ل.هاريون أقله حلظة وغكك ،لية بعض املوارد بالدليلكال يف أنه استثين عن هذه الكنعم ال إش

   .ليالدل إىل ل مورد موردكتاج حيت ية حيلكم ال خرريل غياالستثناء لدل

 جلملة من }يف وجوب الغسل{ :ورة فقالكة املذيلكر املصنف موارد الك فقد ذ،انكف يكو

   )٣(ونسيخرب ك :األخبار

                                                

. ٥ االستحاضة حأبواب من ١ الباب٦٠٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٤ احليض حأبواب من ٣٠ الباب٥٧٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١ النفاس حأبواب من ١ الباب١٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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  . ووجوب قضاء الصوم دون الصالة،بعد االنقطاع أو بعد العادة أو العشرة يف غري ذات العادة

  وعدم جواز وطئها

 سيل «:)السالمعليه ( ة بن عمار املروي عن الصادقيأما خرب معاو، همري وغ)٢( وزرارة)١(ومساعة

 ـ )٤(بيخ يف التهذيما قاله الشكالعذر ـ  على ونه حمموالًك فالظاهر .)٣(»النفساء غسل يف السفرعلى 

ما ك }دة ذات العاريالعشرة يف غ{ بعد }بعد االنقطاع أو بعد العادة أو{ون كيواضح أن هذا الغسل 

   .ونه نفاساً يف هذه املدةكتقدم وجه 

بن  ي علاتبةكوم، )٥(الرمحان بن احلجاج  خرب عبد:هيدل علي و}ووجوب قضاء الصوم دون الصالة{

   .)٧(وخرب الدعائم، )٦(اريمهز

   )٩(ريك وابن ب)٨(ني بن أعك خلرب مال}وعدم جواز وطئها{

                                                

. ٢ النفاس حأبواب من ١ الباب٦١٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٢حالنفاس  أبواب من ٣ الباب٦١١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١٢غسال املفترضات واملسنونات ح يف األ٥ الباب١٠٧ ص١ج: التهذيب) ٣(

. املصدر السابق، ذيل احلديث) ٤(

. ١ النفاس حأبواب من ٦ الباب٦١٩ ص٢ج: الوسائل) ٥(

. ٧ احليض حأبواب من ٤١ الباب٥٩٠ ص٢ج: الوسائل) ٦(

.  يف ذكر احليض١٢٧ ص١ج: سالمدعائم اإل) ٧(

. ٤ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٢ ص٢ج: الوسائل) ٨(

. ٢ النفاس حأبواب من ٧ الباب٦٢٠ ص٢ج: الوسائل) ٩(
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  . واملكث فيها، ودخول املساجد،اءة آيات السجدة وقر، واسم اهللا، كتابة القرآن ومس،وطالقها

  

، ل ومعمريل وإمساعيد وفضي وحممد وبرريك خلرب ب}طالقها{ عدم صحة }و{ )١(ساريوابن 

  .)٢(همريوغ

} ونَ﴿ : لقوله تعاىل}سم اهللاتابة القرآن وكومسرطَهِإالَّ الْم هسموقد تقدم البحث عن )٣(﴾ال ي 

   .ضاًيالعموم للنفساء أ على دليض مما  يف اجلنب واحلائكذل

   .مة مساواة النفساء هلايض بضمي ملا ورد يف باب احل}ات السجدةيآوقراءة {

   .مة مساواة النفساء هلايبضم، ضي ملا ورد يف باب احل}هايث فكودخول املساجد وامل{

وخرب عبد ، النفاساملنع عن طوافها حالة  :ن ظاهرهاإث ي ح)نفاس أمساء(ستأنس ببعض أخبار يوقد 

   .)٤(»ن أدخل املسجدأب نفسي يال تط «:نيالرمحان بن أع

                                                

. ٣ النفاس حأبواب من ٧ الباب٦٢٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٥ مقدمات الطالق وشرائطه حأبواب من ٨ الباب٢٧٧ ص١٥ج: الوسائل) ٢(

. ٧٩اآلية : سورة الواقعة) ٣(

. ٩ النفاس حأبواب من ٣ الباب٦١٣ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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٧٠

  . وقراءة القرآن وحنو ذلك، وكذا يف كراهة اخلضاب،الوطي بعد االنقطاع وقبل الغسل وكذا يف كراهة

  

 وخرب ،ك اوز لذل)١(ريكبن با خرب ني للجمع ب}راهة الوطء بعد االنقطاع وقبل الغسلكذا يف كو{

   .أدلة املساواة للحائض إىل ضافةباإل،  الناهي عنه)٢(سارين با

لقول ، راهة من احلائضكن الظاهر أنه أقل كل، ل املساواة للحائضي لدل}راهة اخلضابكذا يف كو{

وال الطامث ، وال جتنب وأنت خمتضب، ال ختتضب وأنت جنب «:ما روي عنهي ف)السالمعليه ( الصادق

   .)٣(»وال بأس به للنفساء، كلضرها عند ذحيطان يفإن الش

قرأ ت أ:)السالمعليه (  سألت الصادق:ح احلليب قاليولظاهر صح، ل املساواةي لدل}وقراءة القرآن{

 :ومثله .)٤(»قرؤون ما شاؤواي «:)السالمعليه (  قال؟تغوط القرآنيالنفساء واحلائض واجلنب والرجل 

   .)٥(»ضاًينب أوالنفساء واجل، احلائض تقرأ القرآن «:امحشخرب ال

  ل املساواة يراهة مالمستها دون إزار لدلكك }كوحنو ذل{

                                                

. ٢ النفاس حأبواب من ٧ الباب٦٢٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٣ النفاس حأبواب من ٧ الباب ٦٢٠ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١١ اجلنابة حأبواب من ٢٢ الباب٤٩٨ ص١ج: لالوسائ) ٣(

. ٦ اجلنابة حأبواب من ١٩ الباب٤٩٤ ص١ج: الوسائل) ٤(

. ١ اجلنابة حأبواب من ١٩ الباب٤٩٣ ص١ج: الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٧١

  . واالشتغال بذكر اهللا بقدر الصالة،ى واجللوس يف املصلَّ،وكذا يف استحباب الوضوء يف أوقات الصلوات

  . لكن األقوى عدمه،ها وهو أحوطأارة إذا وطوأحلقها بعضهم باحلائض يف وجوب الكفّ

  

ر اهللا بقدر كواالشتغال بذ، ىواجللوس يف املصل،  الوضوء يف أوقات الصلواتذا يف استحبابكو{

ر اهللا عزوجل كؤمرن بذيوإمنا  «:ث قال يف احلائضي ح)١( وعلة خرب الدعائم،ل املساواةي لدل}الصالة

   .ام اليت تقدمت يف باب احلائضكها من األحريغ إىل »باً يف الفضل واستحباباً لهيترغ، ما وصفناك

وعن ، ه خالفاًيف ال نعلم :رةك بل عن التذ}هاأذا وطإفارة كحلقها بعضهم باحلائض يف وجوب الوأ{

   .ل املساواةيه دليدل عليو، ظاهر األصحاب إىل  نسبته:بعض

 : أما قوله،}وهو أحوط{ :قال املصنف، ال يف أصل وجوا يف احلائضكشث قد عرفت اإليوح

 ض ـ أويقول بالوجوب يف احلي املصنف نكوا أصالً ـ ولعدم وج على  فمبين}عدمهاألقوى  نكل{

   ."القول باملساواة" الظاهر من املصنف نكعدم مساواة النفساء للحائض ـ ولعلى 

                                                

.يف ذكر احليض ١٢٨ ص١ج: دعائم االسالم) ١(
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 بل جيب قبله أو بعده كسائر ، أنه ال يغين عن الوضوءإالّ، كيفية غسلها كغسل اجلنابة : ـ١١ـ مسألة 

  .األغسال

  

 تساوي وقد مر، ال وال خالف بل إمجاعاًك بال إش}غسل اجلنابةكلها ة غسيفيك{ :)١١ مسألة ـ(

   .لها يف باب غسل اجلنابةكاألغسال 

الم ك ال وقد مر}سائر األغسالكب قبله أو بعده جيبل {املشهور  على }غين عن الوضوءيإالَّ أنه ال {

  .)١(ضاً مفصالً فراجعي أكيف ذل

                                                

).الطبعة األوىل (إىل هنا انتهى اجلزء السادس من كتاب الطهارة حسب جتزأة املؤلف دام ظله) ١(
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  فصل 

  تيسل مس امليف غُ

   اإلنسانتيب مبس مجي

  

  }يف غُسل مس امليت فصل{

بل عن اخلالف وظاهر ، مةيما هو املشهور شهرة عظك }نسانت اإليب مبس املجي{لغسل  اوهذا

واحلق ، واملصباح من القول باستحبابه، د يف شرح الرسالةيي عن السكخالفاً للمح، هيمجاع علة اإليالغن

   .هيلداللة متواتر النصوص عل، هو املشهور

 ؟ه غُسليعل أ، تيغمض املي الرجل : قلت: قال) السالمعليهما( عن أحدمها، بن مسلماح ي صح:امنه

  غسلهي فالذي :قلت» غتسلي فلربدين إذا مسه بعد ما كول، إذا مسه حبرارته فال «:قال
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   .)١(»نعم «: قال؟غتسلي

 : قال؟ه غُسليعل ت أياملل غسي الذي :)السالمعليه ( قلت أليب عبد اهللا، ة بن عماريح معاويوصح

 ري والبهائم والط:قلت» ه الغسليفإذا برد فعل، هيال غسل عل «: قال؟ فإذا مسه وهو سخن: قلت،»نعم«

٢(»اإلنسانكس هذا يل، ال «: قال؟ه غسليها علإذا مس(.   

 فال اًوإن مسه ما دام حار، غتسليتاً فليمن غسل م «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، زيوحسنة حر

س ميه إمنا يال غسل عل «: قال؟ فمن أدخله القرب:قلت» غتسليوإذا برد مث مسه فل، هيغسل عل

   .غسليت مل يستحباب الغسل أو فرضه يف ما على دليأو ،  بعد علةان هذا علةك و.)٣(»ابيالثّ

ت يبل املإن قو، تيغتسل الذي غسل املي «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، اهللا بن سنان وخرب عبد

وال بأس أن ، ه الغسلين إذا مسه وقبله وقد برد فعلكول، ه غسليس علي بعد موته وهو حار فلإنسان

  ةريثكها من األخبار الريغ إىل )٤(»قبلهيسه بعد الغسل ومي

                                                

. ١ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٤ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١٤ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ١٦ األغسال املفترضة حأبواب يف ٥ الباب١٠٨ ص١ج: التهذيب) ٤(
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  .عةيث الشيوجامع أحاد، كواملستدر، املنقولة يف الوسائل

   .ت مسنونيأنّ غُسل امل على  تدلّاليتك، اتيد جبملة من الروايواستدل للس

،  من اجلنابة وهو واجب:الغسل من سبعة «: قال)السالمعليه ( عن علي،  خرب عمر بن خالد:منها

   .)١(»كجزأأن تطهرت إو، تيومن غسل امل

، ربعة عشر موطناًأالغسل يف  «:قولي )السالمعليه (  مسعت الصادق:قال، وخرب سعد بن أيب خلف

  .)٢(»الباقي سنةضة ويواحد فر

   .رت يف عداد املسنوناتكالّيت ذكو

  .)٣(»تاًيوالفطر واجلمعة وإذا غسلت م ىوم األضحيغتسل ا «:حة احلليبي صح:منها

   :عدم وجوبه على الّيت دلّتكو

عليه ( ني املؤمنري هل اغتسل أم:)السالمعليه ( الصادق إىل تبتك :د قالياتبة احلسن بن عبك م:مثل

ه وآله ي اهللا علصلى( النيب «: فأجابه؟ عند موته)ه وآله وسلّمي اهللا علصلى(  غسل رسول اهللاني ح)السالم

  )السالمعليه ( ني املؤمنرين فعل أمك طاهر مطهر ول)وسلّم

                                                

. ٨ غسل املس حأبواب من ١الباب ٩٢٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١١ غسل اجلنابة حأبواب من ١ الباب٤٦٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

. ٢ غسل املس حأبواب من ٤ الباب٩٣٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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٧٦

   .)١(»وجرت به السنة

 بعض صلّي ميئل عن إمام قوم روي لنا عن العامل أنه س :)السالمعليه ( هيتب إلكي رياتبة احلمكوم

يؤخر، ويتقدم بعضهم ويتم صالم، «: مل من خلفه؟ فقالعكيف ي، ه حادثةيوحدثت عل، صالم

   .)٢(»دي غَسل الإالّمن مسه  على سيل «:)رواحنا له الفداءأ( فأجابه ،»غتسل من مسهيو

   :اتيهذه الروا على رديو

   .ةيسقاطه عن احلجعراض املوجب إل اإل:أوالً

راد ي وخرب سعد، وصاحب احلدائق خيره الشكما ذك، موافق للعامة، ف السندي عمر ضعن خربإ :اًيثان

وقد تطلق يف مقابل ما فرض ، تابكألن السنة قد تطلق يف مقابل ما يف ال، ر يف القرآنكذيبالسنة ما مل 

، ا الندبراد يوقد تطلق و، والباقي سنة ضةي فريني األولنيعتكون الركات يما يف رواكاهللا ابتداًء 

اتبة خاصة باملعصوم الذي كوامل، الوجوب على الدالةقاوم األدلّة ياق ال يإذ الس، هايحة ال داللة فيوالصح

 .)٣(»رةفإين طاهرة مطه «:) السالمعليها( ولذا قالت فاطمة، اًريذهب اهللا عنه الرجس وطهره تطهأ

  "قيعوتال"و

                                                

. ٧ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٤ غسل املس حأبواب من ٣ الباب٩٣٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١٤ الغسل حأبواب نوادر ما يتعلق بأبواب من ٣٠ الباب١٠٤ ص١ج: ئلمستدرك الوسا) ٣(
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تاً حبرارته يوروي عن العامل أن من مس م :هيتبت إلك و:قال، عه اآلخرينة توقيبقر، راد به قبل الربدي

فالعمل يف ، ون إالّ حبرارتهكيت يف هذا احلال ال ي وهذا امل.ه الغسليومن مسه وقد برد فعل، دهيغسل 

 :)روحي له الفداء( فأجاب ؟ه الغسليب علجيف يكف، سهميابه وال يه بثينحيولعلّه ، ما هو على كذل

   .)١(»دهيه إالّ غَسل ين علكي احلال مل إذا مسه يف هذه«

بل عن ، وال خالف الكشإتات بال يدون سواه من امل، ت اإلنسانيب مبس مجيإنما  مث إن الغسل

   .هيمجاع عل اإل:شف اللّثامك

   .)٢(ة املتقدمةيحة معاوي صح:هيدل عليو

 ؟غتسل منهايبغي أن نيأ، تةياملس مي سألته عن الرجل : قال)السالمعليه ( عن الصادق، ح احلليبيوصح

   .)٣(» من اإلنسان وحدهكال إنما ذل «:)السالمعليه ( فقال

، ال «: قال؟ه الغسليأعل، تةي يف رجل مس م) السالمعليهما( عن أحدمها، ح حممد بن مسلميوصح

   .)٤(»نسان من اإلكإمنا ذل

                                                

. ٥ غسل املس حأبواب من ٣ الباب٩٣٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٤ غسل املس حأبواب من ٦ الباب٩٢٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ٢ غسل املس حأبواب من ٦ الباب٩٣٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ١ املس ح غسلأبواب من ٦ الباب٩٣٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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   أو هو قبل برده، دون ميت غري اإلنسان،بعد برده وقبل غسله

  

نسان  يف اإلك ذلكيب علجيإمنا ،  غسلكيس عليول، كيديفاغسل ، تةيوإن مسست م «:يوالرضو

   .)١(»وحده

 ب الغسلجي فلم مل :لي فإن ق:ث العللي يف حد)السالمعليه ( عن الرضا، وما رواه فضل بن شاذان

 ألن هذه :ليق، ك ذلريوغ، والسباع، والبهائم، ريالطك، نساناإلغري ئاً من األموات من يمن مس شعلى 

اس منه الشيء ميوإنما ، وتميي وال كله زكوهذا ، ووبراً، وشعراً، وصوفاً، شاًيلها ملبسة ركاء ياألش

   .)٢(»تيي من احلّي واملكالذي هو ز

طراد إة سببت ين العلل عبارة عن أسباب غالبإ :تابكرنا يف بعض املسائل من هذا الك وقد ذ:قولأ

ها يري فجي كومع ذل،  من األفراد اليت ال علل هلاستثىنيضر ما يفال ، العامق القانون يلتنس، مكاحل

   .ضاًي العقالء أنيما هو الشأن يف قوانك، مكاحل

س ميوز أن جي سألته هل : قال)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، صحابهأعن بعض ، ة عبد الرمحانياوور

   .)٣(»دهيغسل ين كول، ضرهيال  «: قال؟تاًياً أو ميح، ئاً من السباعيأو ش، واألرنب الثعلب

 ريت غي دون م،وقبل غسله بعده برده{نسان ت اإليومما تقدم تعرف أن املوجب للغسل هو مس م

  ما ك }أو هو قبل برده، نساناإل

                                                

. ٣٥ س١٨ص: فقه الرضا) ١(

. ١٥ س٢٦٨ ص١ج: العلل) ٢(

. ٥٠ يف تطهري الثياب وغريها ح١٢ الباب٢٦٢ ص١ج: التهذيب) ٣(
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  ،أو بعد غسله

   .ضاًيب الغسل أجيمل ، صدق املسيأيت أنه إذا مل يس

ان احلار ـ كان يف خارج هذا املكت لو يعين أن هذا املي، أينالفعلي ال الش أن املراد الربد ال خيفى :مث

ه إذا ب الغسل مبسجيمل ، ربديوبقي ساعات ومل  فإذا مات يف احلمام، خزانة احلمام احلار ـ لربدك

ب الغسل جينه مبجرد املوت أفالظاهر ، ان بارداً قبل موتهكأما إذا ، ال حرارة الروح، انت حرارة املاءك

 بال }أو بعد غسله{ .زان يف عدم وجوب غُسل املسيه حرارة الروح الذي هو امليس فيه لألن، مبسه

 نه خرب ابن سنايدل عليو، هيمجاع احملصل واملنقول عل اإلىدعو بل يف اجلواهر، ال وال خالفكشإ

   .)١(»لهقبيه بعد الغسل وسميوال بأس أن  «:املتقدم

س ا يوبعد غسله والقبلة ل ت عند موتهيمس امل «:)السالمعليه ( عن الباقر، بن مسلماح يوص

   .)٢(»بأس

 أن لقب، لي جلدهيت الذي يوبدنه ثوب امل دهي رجل أصاب :هيتبت إلك :وما رواه الصفار قال

ب جيفقد ، لغسيت قبل أن ي جسد املكصاب بدنأإذا  «: فوقّع؟أو بدنه هيديب غسل جيهل ، غسلي

   .)٣(» الغسلكيعل

                                                

. ١٦ يف األغسال املفترضة ح٥ الباب١٠٨ ص١ج: التهذيب) ١(

. ١ غسل املس حأبواب من ٣ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

. ١ غسل املس حبوابأ من ٤ الباب٩٣٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(
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٨٠

  ، ولو كان هو املمسوس، فال يوجب برد بعضه،متام جسدهواملناط برد 

  

عليه ( عن الصادق، موثق عمارك ،تيل املسالغسل وإن غُ على ما دلّ، اتيعارض هذه الروايوال 

   .)١(»لست قد غُيان املكوإن ، ه الغسلي فعلتاًي مل من مسكو «:هي وف)السالم

 ابيس الثميإنما  :بأنه، ت يف قربهيدخل املأن م على ل عدم وجوب الغسليتعل على ؤده ما دلّيو

ومثلها مجلة من ، )٢(ز املتقدمةيرما يف حسنة حك، تيل املسه إذا مس اجلسد ولو غُياملشعر بوجوبه عل

وال بأس به من ، خيصنعه الش ماك، مجعاً االستحباب على ة األمر محلهاي ألن غاكوذل، ات األخريالروا

 عليهم( ملا ورد عنهم، أهلها إىل ةي لزم رد علم الثانني الطائفتنيض معارضة ببل لو فر، باب التسامح

   .ولو باملناط، ةيوالعمل ةيشمل الندرة الروائي الشاذ النادر الذي كوتر،  من األخذ باملشهور)السالم

 }ان هو املمسوسكولو ، وجب برد بعضهيفال { يف وجوب غسل املاس }واملناط برد متام جسده{

باعتبار بعضه ـ ولو  ءيالش إىل فإن نسبة الفعل، إطالقه على "الربد" هو املنصرف من ك ألن ذل:قالوا

 من جهة الشبهة كولو ش، الفتوىنه هو ظاهر النص وإ :قاليبل رمبا ، رب ـ جمازكان البعض األك

  ة يلله دون بعض األعضاء الداخكاط يف برد اجلسم ين االحتكهذا ول، فاملرجع الرباءة، ةيمكاحل

                                                

. ٨ يف غسل امليت ح٦٠ الباب١٠٠ ص١ج: االستبصار) ١(

. ١٤ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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٨١

 وإن كان ،ه ال يسقط الغسل مبس، فلو بقي من الغسل الثالث شيء،واملعترب يف الغسل متام األغسال الثالثة

  .املمسوس العضو املغسول منه

  

   .رهكوان مل أر من ذ، سل مبس اجلسم للصدق عرفاًغالقلب وحنوه ـ الك

ألن ، ربديان بعض اجلسم ال كم إذا الغسل مبس املقدار من اجلسب جيرناه ال كما ذ على مث إنه بناًء

وهو حاصل يف ، ألن املناط هو الربد، كان رمبا احتمل ذلكوإن ، ال برد املمسوس، تيار بربد املياملع

م ي وأما ما ثبت يف الطب من تسلّط اجلراث. هو املناطكون ذلكعرف ينه مل إ :هين فكل، سوسمامل

ب يوجب ترتي ال كفذل، مسه جسم حار تعلقت بها الفإذ، ت إذا برديجسم امل على عة االنتشاريالسر

   .ما هو واضحكة ياآلثار الشرع

شيء ال { ني األولني بل الغسل}فلو بقي من الغسل الثالث، متام االغسال الثالثة :واملعترب يف الغسل{

، ةريوالذخ، كواملدار، كما عن املسالك }العضو املغسول منه ان املمسوسكوإن ، سقط الغسل مبسهي

من عدم وجوب الغسل إذا ( :والدروس، انيوالب، ةيوالنها، ريوالتحر، رةكوالتذ، خالفاً ملا عن القواعد

   .)والتردد التوقف( :وجامع املقاصد، وعن الروضة، )تمل غسل العضو املمسوسكا

 .إذ الظاهر من الغسل التمام ال بعضه،  قبل الغسل فقد استدل لألول بصدق املس:انكف يكو

   بأن :دل للقول الثاينواست
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٨٢

  ،ها باملاء القراح لفقد السدر والكافورويكفي يف سقوط الغسل إذا كانت األغسال الثالثة كلّ

  

، تيب إزالة اخلبث يف وجه وجوب غسل امليتغل على بناًء، وسسوجوب غسل املس تابع لنجاسة املم

ال يف عدم كشإو ظاهر األصحاب فال ما هكة ينيالقول بالنجاسة الععلى ( :ىركد يف الذيولذا قال الشه

   .)١()الوجوب

ما عرفت كوظاهره ، سل املاسومن املعلوم أنه هو املعترب يف عدم غُ، الم يف الغسل بالضمك ال:قولأ

   .ره املصنف هو األقربكفما ذ، لكغسل ال

، ليالتفصتوهم يفال ، أو الظاهرة  مس األجزاء الباطنةنيب، ث ال فرق يف وجوب الغسل باملسيمث ح

وجب يمل ، ما إذا غسل الرأسيداخل الفم فك، الباطن كفإذا غسل ظاهر ذل، نجسيحبجة أن الباطن مل 

 نجس املاسي ما مت غسله مل بأنه إن مس،  وجوب الغسلنيوب،  التنجسنيفصل بيورمبا ، مسه الغسل

المها متوقفان كو، ل املاس سقوط غُسنيوب  الطهارةنين ظاهر األدلة التالزم بإ :هيوف، ب غَسلهجين كل

   .تيغسال املأ متام لىع

 ألن }افوركلفقد السدر وال، لّها باملاء القراحكانت األغسال الثالثة كفي يف سقوط الغسل إذا كيو{

  قوم ينه أ، ةيالظاهر من أدلة البدل

                                                

. ٢٢ يف أحكام امليت س٧٩ ص:ىالذكر) ١(
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٨٣

  بل األقوى كفاية التيمم

  

، أنه بدوي، هيالغسل املبدل ف إىل ليلوالقول بانصراف الد، امكع األحيالبدل مقام املبدل منه يف مج

أنه لالنصراف كو، وجوب الغسل مبسه بعده، د الثاين يف الروضيوالشه، ن عن جامع املقاصدكل

   .ه ما عرفتي وف.الضرورات تقدر بقدرهاوألن ، وركاملذ

   .لتعذر ما عداه، افوركط بالسدر واليغساله باملاء اخللأل كان ك إذا كذلكم كمث احل

 من قاعدة :ه احتماالني فف،ة اليت نشترطهيفيكشترط الغسل باليما ال يتفاء بغسل املخالف فك االوأما

 املخالف ىريان كفحاله حال ما إذا ، ف للماسيلك ومن أن هذا ت.)١(»نفسهمألزموا به ألزموهم مبا أ«

   .والثاين أقرب، وجب النجاسةين مسه إث يح، بنجس عندناامللوث طهارة جسمه 

   .لزاملقاعدة اإل، عادة الغسلإنا يب علجيال ، أسلوم على تهميال يف أنه إذا غسلوا مكشإال نعم 

، كواملدار، خالفاً للقواعد، وتبعه آخرون، اشف الغطاءكما عن ك }ممية التيفاكاألقوى بل {

خنا يف يعدا شه خالفاً مما يجد فأال ( : وقال يف اجلواهر.وجبوا الغسلأف، شف اللثامكو، وجامع املقاصد

   .قرب ما اختاره املصنفواأل، )٢()شف الغطاءك

                                                

.٧٦ يف املرياث ح٥١٤ ص٣ج: العوايل) ١(

. ٧ س٣٣٦ ص٥ج: اجلواهر) ٢(
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٨٤

مم أحد يإن الت «:)السالمعليه ( قولهك ،أن التراب بدل املاء على  بعموم ما دلّ:استدل للقول األول

 األرض مسجداً وتراا علت يلإنه ج« أو .)٢(»إن اهللا جعل التراب طهوراً« أو ،)١(»نيالطهور

ه ي اهللا علصلى(  إنَّ قوماً أتوا رسول اهللا:)السالمعليه ( ضاً مبا روي عن علييستدل أي ورمبا .)٣(»طهوراً

 .)٤(»موهمي «: فقال؟ا رسول اهللا مات صاحب لنا وهو جمدور فإن غسلناه انسلخي : فقالوا)وآله وسلّم

   .ةيفاك ظاهر األمر الب أنّيبتقر

وباستصحاب ، غسليت قبل أن ي مبس املوجوب الغسل على طالقات ما دلّإ ب:استدل للقول اآلخر

 ت بناًءيوباستصحاب بقاء جناسة امل، مم وجب الغسلينه لو مسه قبل التإث يح، عدم سقوط الغسل

قوم يمم يأن الت على ليام الدليإذ بعد ق، ال خيفىل ما كويف ال، دوران وجوب الغسل مدار النجاسةعلى 

، قييمع قطع النظر عن أنه تعل، نه ال جمال لالستصحابما أك، طالق باإلكال وجه للتمس، مقام الغسل

مم حال يهذا فحال التعلى و، مميان قبل التكة املس لوجوب الغسل إذا يفإن املستصحب هو سبب

  الً من كألن ،  املقامكذلك ،اب مسه الغسلجيإ يف عدم ىفكت يف غسله يما أنه لو جبر املكف، ةرياجلب

                                                

. ٥ التيمم حبأبوا من ٢٣ الباب٩٩٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١ املاء املطلق حأبواب من ١ الباب٩٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

. ١٣٠ ح٢٠٨ ص٢ج: العوايل) ٣(

. ٣ غسل امليت حأبواب من ١٦ الباب٧٠٢ ص٢ج: الوسائل) ٤(
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  ،املماثل مر املسلم لفقدأو كون الغاسل هو الكافر بأ

  

  .ارييقائم مقام الغسل االخت، ممية والترياجلب

قوم مقام يأن التراب  على ليوال دل، طيخلل وهنا شيء زائد وهو ا،قوم مقام املاءيمم ي الت إنّ:قاليال 

   . يف سائر املقاماتكن ذلكوإن ام، مم يف املقاميالت إىل ام الغسلكن سحب أحكميفال ، طياخلل

ط مأخوذ يأن اخلل إىل باإلضافة، ط معاًيواخلل مم مقام املاءيام التية عمرو املتقدمة قي ظاهر روا:قلت

   .طيه اخلليمن تعذر لدياه قراح في ثالث م:ةيفاكولذا تقدم ، تبعاً فاملاء هو األصل

 مسه  أنّال يفكشإفال ، أو تعذرمها، لفقد املاء والتراب، ممهيوال ت، تين غسل املكميمث إنه لو مل 

اب املس جيإعدم  على ليفال دل،  املاءسقطيوإنما ، قوم مقام املاءيإذ ال شيء يف املقام ، وجب الغسلي

جراء إة يف يافكمارات بل األصول واأل، حيشترط العلم بالغسل الصحيوال ، طالقشمله اإليبل ، الغسل

 يف أنه كوش، ني دفن يف بالد املسلمتاً بعد أني مسولو م، صالة الصحة يف عمل املسلمأمثل ، امكحاأل

 ؟حاً أم الير أنه غُسل ـ صحيتقد على ان غسله ـك أو هل ؟ان مسلماً أم الك أو هل ؟ل أم السهل غُ

   .ب الغسل للمسجيمل 

   ملا تقدم}افر بأمر املسلم لفقد املماثلكون الغاسل هو الكأو {
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٨٦

ألن الشارع جعل هذا الغسل الفاقد لبعض ، لغسلقوم مقام ايمم الذي يوالت، طييف الغسل الفاقد للخل

وهذا هو الذي ، ت بعد غسلهيل عدم الغسل مبس امليشمله دليف، املكبدالً عن الغسل ال، الشرائط

ث يح، وجامع املقاصد، انيوالب، والدروس، ي عن القواعدكخالفاً للمح،  واحد من الفقهاءرياختاره غ

، أنّ وجهه أن هذا الغسل أمر تعبدي أوجبه الشارعكو، تيسقطوا غسل املس مبس مثل هذا امليمل 

   .ممي مما تقدم يف التك ذلريوغ، قةًي حقس بغسليول

  .قيي يف هذا احلال قام مقام الغسل احلقما عرفت فإنه غسل: هيوف

ام غسل يقل بقيومل ، سقاطه غسل املسإمم مقام الغسل يف يام التيق إىل  بعض الفقهاء مالب أنّيوالغر

   .ال خيفى ما :هيوف، س يف املقام مثل هذا العموميول، ممية التيقال لعموم بدل، املكافر مقام الغسل الكال

ذا كو، املكوأنه قائم مقام الغسل ال،  املماثل من وراء الثوبري غم ما إذا غسلكعرف حي ومما تقدم 

ناء مغصوب جهالً إله يف ما إذا غسك،  الشرطكمع فقدان ذل  الشارع بغسلهىتفك مما ادقل شرط فُك

   .باملوضوع

سقط الغسل يفال ، سقط غسلهي مل ،إذا غسله بالنجسما ك،  الغسلكتف الشارع بذلكي لو مل :نعم

   .ما هو واضحك، وال قائم مقامه س بغسليألنه ل، مبسه
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   وال فرق يف امليت بني املسلم والكافر،لكن األحوط عدم االكتفاء ما

  

ومما ، وقد عرفت وجهه، افراًكون الغاسل كأو ، ممي يف صورة الت}تفاء ماكن األحوط عدم االكل{

   .غسالهأافر بعض كأو غسله ال، مميغسال التان بدل بعض األكإذا  ةيفاكتقدم ظهر الوجه يف ال

فالظاهر أنه ، ن فقطميما إذا غُسل رأسه وطرفه األك، أو العذر ان الغسل ناقصاً لفقد املاءكأما إذا 

   .ب الغسل مبسهجيث يح، غسله أصالً اضطراراًي ما إذا مل مثل

، ىواملنته، ما عن القواعدك }افرك املسلم والنيب{ املوجب مسه الغسل }تيوال فرق يف امل{

، ىباح اهلدصما يف مكبل هذا هو املعروف ، همريوغ، وجامع املقاصد، انيوالب، والدروس، رةكوالتذ

ألن ما ورد من أن غسل ، افرك واحد عدم وجوب الغسل مبس الريغواحتمل ، طالق األدلة إلكوذل

وألنه ،  بالغسلريت قابالً للتطهيان املكب إذا جيأن الغسل إمنا  على نةيقر، ت بالغسلي املرياملس قبل تطه

 )٢(﴾مثَِل الِْحماِركَ﴿ : وقال)١(﴾ِإنْ هم ِإالَّ كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ﴿ : تعاىل قال،ةيمس البهم على ديزيال 

  ن هم إ «:اتيويف بعض الروا

                                                

. ٤٤اآلية : سورة الفرقان) ١(

. ٥اآلية : سورة اجلمعة) ٢(
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 وإن ، بل األحوط الغسل مبسه ولو قبل متام أربعة أشهر أيضاً،والكبري والصغري حىت السقط إذا متَّ له أربعة أشهر

  .كان األقوى عدمه

  

طالق النص  إلال خيفى ما :هي وف.ق أوىليافر بطركفال، كذلكان املسلم املنحرف كفإذا ، )١(»إالّ جدد

ال ربط هلما  ةيوالراو ةيواآل، مك رافع للحريان أن التطهيبل هو لب" ريقبل التطه"نة يف يوال قر، الفتوىو

   .باملقام

إذ ،  ووجله الروح}شهرأربعة أ القسط إذا متّ له ىحت{ ىطالق نصاً وفتو لإل}ري والصغريبكوال{

بل األحوط الغسل مبسه ولو قبل متام أربعة { فهو بدوي، انكن إواحتمال االنصراف ، األدلة تشمله

 ون ذا روح قبالًكياشتراط أن  على دليوعدم ما ، طالق لإلكوذل،  بأن مل تلجه الروح}ضاًيشهر أأ

بل ال ، ان له روحكتاً بعد أن يونه مكظاهران يف ، الفتوىو  ألن النصك وذل}عدمهاألقوى ان كن إو{

 :)السالمعليه ( عن الرضا، ده ما رواه فضل بن شاذانيؤيو،  جمازاً إالن روح قبالًكين مل إتاً ي مىسمي

ت إذا خرج منه الروح يألن امل، تيصابه من نضح املأ بالغسل لعلة الطهارة مما تي املغسليإمنا أمر من «

  ه ما ال يوف، وحنوه خرب ابن سنان، )٢(»ثر آفتهكبقي منه أ

                                                

. ١١ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٢ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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بعد خروج الروح  على ان نصاًكبل لو ،  خيفىالما كمة كعلة حالو، شملهي ألن االطالق فىخي

ب يف أنه ي فال رىن أقوكين مل إفالقول بوجوب الغسل مبسه ، ةي عنه للمناط املفهوم من الرواىتعد

   .نياملاتن بعض الشراح واملعلق على لكشأولذا ، كترياط ال ياحت

ان كوإذا ، الغسل لعدم الصدقوجب يال ، رارها واملضغة والعلقةقنعم الظاهر أن مس النطفة بعد است

،  بعد أن مات يف رمحهانيسقطت املرأة اجلنأفإذا ، وجب الغسلي بعد ولوج الروح أو قبله نيمس اجلن

لمس ظاهر الفرج وحنوه مل يأما إذا مل ، ها غسل املسيوجب عل، وملس ظاهر جسمها، وبعد أن برد

   .هكنبغي ترياط ال يان االحتكن إو، رجالنصراف األدلة عن مثل مس باطن الرحم والف، ب الغسلجي
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  ،كالعظم والظفر، ه احلياة أو ال واملمسوس ال فرق بني أن يكون مما حتلّيف املاس): ١ـ مسألة (

  

 }العظم والظفرك، اة أو اليون مما حتله احلكي أن ني واملمسوس ال فرق بيف املاس{ :)١ مسألة ـ(

، اةيحتله احلال اة ال ما ي الروض اعتبار املس مما حتله احلن يفكل، وضوع للغسل لصدق املس املكوذل

وعن بعض ، ب الغسلجيمل ، أو مس سنه بظفره، ده بظفرهيأو مس ، دهيت بي امله فإذا مس سنيوعل

   .الفقهاء التردد مطلقاً أو يف بعض الصور

من مس  على الغسلب جي مل مفِل «:لي فإن ق)السالمعليه (  مبا رواه الفضل عن الرضاكواستدل لذل

لها كاء ي ألن هذه األش:لي ق،ك ذلريوغ والسباع والبهائم ريالطكنسان  اإلريئاً من األموات من غيش

ي من كاس منه الشيء الذي هو زمي وإنما ،وتميي وال كله زكوهذا ، شاً وصوفاً وشعراً ووبراًيملبسة ر

 وجوب غسل نيمة املالزمة بيبضم، اةيلها احلألا ال حت، اء ال تنجسيوبأن هذه األش، )١(»تياحلي وامل

ال ، مةك احلنية تبيإذ الروا، ل نظركويف ال، وباالنصراف، ىركما عن الذك جناسة املموس نيوب، سملا

، وحنومها وشعره تيولزم عدم الغسل لظفر امل، واني لزم الغسل مبس جسم احل وإالّ،هايطراد فإفال ، العلة

، منع املالزمة إىل ضافةباإل، ما هو واضحك، نسانال يف اإل، وانيا هو يف احلاء إمنيوعدم جناسة هذه األش

   .م فهو بدويواالنصراف ممنوع ولو سلّ

                                                

. ١٥ س٢٦٨ ص١ج: العلل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٩١

  .وكذا ال فرق فيهما بني الباطن والظاهر

نعم املسر الشع بالشعر ال يوجبه وكذا مس.  

  

جسم احلي فال على  ت املسترسليصاب بعض شعر املأفإذا ،  بصدق املسكد ذليينعم الالزم تق

   .مكان األصل عدم احلك،  يف الصدقكلما شكو، لعدم صدق املس عرفاً، غسل

   .طالق األدلة واملناطإل، أو املالقي، أو املمسوس، ت املاسي املنيمث إنه ال فرق ب

أو ، سكأو الع، تيبباطن امل فمس ظاهر احلي، طالق لإل} الباطن والظاهرنيهما بيذا ال فرق فكو{

ما تقدم يف مس ك،  انصرافكان هناك إذا  اللهم إالّ،وجب الغسلي كل ذلك، أو باطنهما، رمهاظاه

ملا ، ىفكولو اغتسلت غسل النفاس ، اط هلا أن تغتسليحت فاالكومع ذل، ت بباطن املرأةي املنياجلن

   .نوه حال الغسليولو مل ، عن آخر ة غسليفاكغسال من حققناه يف حبث األ

ت أن ف قد عركنكل،  لعدم صدق املس عرفاًك وذل}ذا مس الشعركو، وجبهيشعر ال ملس بالانعم {

أو مس برأسه املشعر ، ت املشعريرأس امل دهيما إذا مس بك ،اناًيصدق أحيفإنه ، طالقهإ على سي لكذل

ان املس بأصول الشعر كما لو يبعد الصدق فيال ( :كولذا قال املستمس، رأسه املشعرأو ، تيجسد امل

   .)١()د جزهعن

                                                

. ٤٧٢ ص٣ج: املستمسك) ١(
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   إذا اشتملت على العظم يوجب الغسلت أو احلي القطعة املبانة من امليمس): ٢ـ مسألة (

  

 يف ،}وجب الغسليالعظم  على ت أو احلّي إذا اشتملتيمس القطعة املبانة من امل{ :)٢ مسألة ـ(

وعن ، مةياملشهور شهرة عظنه إ :ى ويف مصباح اهلد،ثاًياً وحدمي األصحاب قدنيأنه املشهور ب :اجلواهر

عن ، وب ابن نوحيخ الثالثة من مرسل أي رواه املشاا ملكوذل، هيمجاع عل اإلىدعو :هرياخلالف وغ

ه يان فكل ما كه إنسان ففإذا مس، تةيإذا قطع من الرجل قطعة فهي م «: قال)السالمعليه ( الصادق

   .)١(»هيال غسل علف، ه عظمين فكيفإن مل ، سه الغسلميمن  على فقد وجب، عظم

ن إ و،ما مسست عظميان فك الغسل إن كيله السبع فعلكأئاً من جسده يفإن مسست ش «:يوالرضو

   .)٢(» يف مسهكيله عظم فال غسل عين فكيمل 

أو من ، تيون من املكي أن نيفرقوا بيولذا مل ، باملناط تيوامل من احلي لكن ليوالظاهر من اخلرب

 يف وحدة كشيإذ العرف ال ، باملناط هيت الشامل ملا حنن فيات أدلة مس املمطلق إىل هذا مضافاً، حي

ب الغسل مبسها جي بعض من مجلة ... إن هذه القطعة( :ىركي الذكد يف حميولذا قال الشه، نياألمر

  ،تيوخصوصاً يف امل

                                                

. ١ غسل املس حأبواب من ٢ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٣٤ س١٨ص: فقه الرضا) ٢(
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فما ، لةب مبسها متصجيوألن الغسل ، هايفهو دالّ عل، تيوجوب الغسل مبس امل على ل دلّيل دلكف

   .نتهىا ،)١()ت ممزقاًيع امليلزم عدم الغسل لو مس مجيوألنه ، خرجه عن الوجوب بانفصاهلاأالذي 

ه يرد عليال ، ل باملناطكم القطعة من الكد حيلم حسب الفهم العريف املستفكد تين الشهإث يوح

   .ورة يف املفصالتكرادات املذيبعض اإل

ة يإن الروا( :قال، تيأو امل انت القطعة مبانة من احليكسواء  ، التوقف يف املسألة:نعم عن املعترب

 ،)٢()فاألصل عدم الوجوب، ثبتيمجاع مل خ يف اخلالف اإلي الشىودعو، ليوالعمل ا قل، ةمقطوع

 ضافةباإل، هريما يف جامع املقاصد وغك، ة جمبورة بالشهرةين ضعف الرواإ( :هيوف،  متابعتهكوعن املدار

  .رراًكرناه مكما ذكخ الثالثة موجبة للوثوق يشاة امليأن رواإىل 

   .وحنومها والرجل ديلة مثل اليله يف القطعة القلكهذا 

ره كما ذكم كنبغي التأمل يف ثبوت احليفال ، نيديوال، البدن املقطوع الرأسكت يس املميأما ما 

 اًي إذا بقي اجلزء حمايم املس فكي حرجيمث الظاهر أنه ال ، هيطالقات عل لصدق اإلكوذل، كاملستمس

أو بعد ،  سواء قبل وصلها،نسان آخرإوجعلت جزًء من ، د إنسانيما إذا قطعت ك، أو منفصالً متصالً

  ن إ لعدم املوت وكوذل، وصلها

                                                

.  السطر ما قبل األخري، يف أحكام امليت٧٨ ص:ىالذكر) ١(

. ٣٣ س٩٦ص: املعترب) ٢(
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   وأما مس العظم ارد ففي إجيابه للغسل إشكال،دون ارد عنه

  

   .انت منفصلةك

   .سان آخر وجب الغسل مبسها حالة املوتت بالوصل بإنيمث احت، نعم إذا فرض أا ماتت

مث الظاهر أن ، هي لداللة املرسلة والرضوي علىما يف مصباح اهلدك بال خالف }دون ارد عنه{

 لزم ؟ يف قطعة أا ذات عظم أم الكولو ش، م العظمكه حيري علجيفال ، س عظماًيالغضروف ل

 نتهيأو مل ، ن الفحصكمية ـ وإن مل يضوعرناه من وجوب الفحص يف الشبهات املوكالفحص ـ ملا ذ

   .فاألصل عدم وجوب غسل املس، جةينتإىل 

   :ربعة أقوالأ ويف املسألة . وخالف}الكشإابه للغسل جيإوأما مس العظم ارد ففي {

   .عيفوائد الشراو، واملوجز، والدروس، ىركما عن الذك،  وجوب الغسل مطلقاً:األول

   .ريوالتحر، امكة األحيوا، ىواملنته، رةكذما عن التك، قاً عدم الوجوب مطل:الثاين

، واملقنع، هيما عن الفقك، جبيوعدم مرور السنة ف، بجيه فال ي مرور السنة علنيل بي التفص:الثالث

   .يف القطعة املبانة حىت  فصل هذاريبل األخ، ايفكسواإل
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 نيوب، تيأو م رد ـ وحنومها من حي السن والظفر ـ من أقسام العظم انيل بي التفص:الرابع

  .ريوالوجوب يف األخ، بعدم الوجوب يف األول، مهاريغ

   .من احلي فقط والظفر  السنإالّ، والظاهر هو الوجوب مطلقاً

وبصدق ، فهم منه أن الغسل إمنا هو ألجلهيمما ، م مداره وجوداً وعدماًك بدوران احل:استدل لألول

   .تيصدق مبسه مس امليفإنه ، ت ظاهراًيجزاء املأان عظم بعض كما إذا كاملس يف مجلة من أقسامه 

   .لي أن األصل مرفوع بالدل:هيوف، هيل علي باألصل وعدم الدل:وللثاين

إذا  «: قال؟تي سألته عن مس عظم امل:)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ل اجلعفيي خبرب إمساع:وللثالث

وافقه يان رمبا كن إو، ثاًياً وحدميومعرض عنه قد، ف سنداًيرب ضعن اخلك ل،)١(»س به بأسيجاز سنة فل

   .خالفه على ويف اجلواهر استقرار املذهب، بارتاالع

 ،ت مثلهيي املبان عن املفف، عدم الغسل مبس السن والظفر املبان عن احلي على ةري بالس:وللرابع

   . عدم املناط:هيوف، لوحدة املناط

انا من كسواء ، وحنومها والظفر نبغي القطع بعدم الوجوب يف مثل السنيأنه من ، وأما ما يف اجلواهر

ة ريللس، تيأو م حي  

                                                

. ٢ غسل املس حأبواب من ٢ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل) ١(
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كما أنّ، إذا مل ميض عليه سنة خصوصاً،هواألحوط الغسل مبس الغسلت أيضاً األحوط يف السن املنفصل من املي ، 

خبالف املنفصل من احليد به إذا مل يكن معه حلم معت.  

  .جلزئي ال اعتناء بهنعم اللحم ا

  

ومما تقدم ، كه املستمسيل علكشأولذا ، تيامل إىل ة بالنسبةريالس  ما يف دعواهال خيفىف، ةيالقطع

ما ك، ه سنةيض علميواألحوط الغسل مبسه خصوصاً إذا مل { :ن قال املصنفإو، تعرف وجه ما اخترناه

مل  مث مات والظفر عن احلي إنه لو انفصل السن مث ،}ضاً الغسليت أينّ األحوط يف السن املنفصل من املأ

 إذ لو }ن معه حلم معتد بهكيخبالف املنفصل من احلي إذا مل { ،ما هو واضحكب الغسل مبسهما جي

   .القطعة إىل ل السابق بالنسبةيون مشموالً للدلكيف، ها عظمي قطعة ف:هيصدق عل، ان معه حلم معتد بهك

، وتبعه املصنف، شف الغطاءكما عن ك، ما عرفتك لعدم الصدق } بهللّحم اجلزئي ال اعتناءانعم {

   .المهمكن ظفرت بي الذنيعلقومجلة من امل، ىومصباح اهلد، كواملستمس
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 ،اً أو حيتاً أو كان مي، أو غريه أو شك يف أن املمسوس كان إنساناً، وعدمهق املسإذا شك يف حتقّ): ٣ـ مسألة (

   أم غريهه كان شهيداًأو يف أن ،أو كان قبل برده أو بعده

  

 اللهم إالّ، ألصالة عدم املس، ه الغسليب علجي ال } يف حتقّق املس وعدمهكإذا ش{ :)٣ مسألة ـ(

ب جي ال }هريان إنساناً أو غك يف أنّ املمسوس كأو ش{م كفهو احمل،  استصحاب املسكان هناكإذا 

أو ألصالة ، ه فاألصل عدمهي فكفإذا ش دثألن املس موجب للح، الستصحاب الطهارة، ه الغسليلع

خ املس يألنه مع اجلهل بتار، ه الغسليب علجي ال }اًيتاً أو حيان مكأو {ل سالرباءة من وجوب الغ

أو أصالة الرباءة عن وجوب ، ان املرجع استصحاب الطهارةك، خ املسيأو اجلهل بتار، همايلكواملوت 

زمان املس فال  إىل اةيان املرجع استصحاب احلك، ملوتخ ايوجهل تار خ املسيوإن علم تار، الغسل

خ املس يألنه مع اجلهل بتار،  الغسلهيب علجي ال }ان قبل برده أو بعدهكأو {ضاً يب الغسل أجي

واجلهل  خ الربودةي ومع العلم بتار،ري أصل الرباءةجيأو ، ستصحب الطهارةي، خ املسيأو تار، والربودة

، خ الربودةيواجلهل بتار خ املسيومع العلم بتار، زمان املس إىل احلرارةستصحب بقاء ي، خ املسيبتار

   .زمان املس إىل ون املرجع هو استصحاب بقاء احلرارةكي

د عدم وجوب الغسل يألن األصل يف الشه، ه الغسليب علجي ال }هريداً أم غيان شهكأو يف أنه {

   :مرانأففي املقام ، مبسه

   .ب غسلهجيد ال ي يف أن الشه:األول
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   .ب الغسل مبسهجيداً ال يونه شهك كوك يف أن املش:الثاين

 ألن ظاهر األدلة أن كوذل، دي األصحاب عدم وجوب غسل الشهني فاملعروف ب:أما األمر األول

ففي خرب الفضل ، تنجسيد ال يأن الشه على مة ما دلّي بضم،تيب لنجاسة املجيالغسل باملس إمنا 

ت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من يغسل امليإمنا أمر من «نه أ :)السالمعليه ( ااملروي عن االمام الرض

   .)١(»ثر آفتهكت إذا خرج منه الروح بقي منه أيألن امل، تينضح امل

ت أو مسه الطهارة ملا يوعلة اغتسال من غسل امل «: قال)السالمعليه (  عنه،وخرب حممد بن سنان

   .)٢(»ثر آفاتهكت إذا خرج منه الورح بقي أيألن امل، تيصابه من نضح املأ

ح يركه حيور، د مع دمهيحشر الشه على ات الدالةيفهي الروا، تنجسيد ال ي الشهأنّ على ا ما دلّوأم

ان كولو ، وتونمين يأن حاله أحسن من حال سائر األموات الذ ستفاد منه عرفاًيوما أشبه مما ، كاملس

نما يب، دفنونيطهرون ويألن سائر األموات ، سوأ منهمأون كيم أن لز، األمواتسائر كد جنساً يالشه

   .ع الغسل لهيلعدم تشر،  باالستحالةطهر إالّيوال   جنساًيبقيد يالشه

                                                

. ١١ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٢ ح غسل املسأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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ر طهيغسل ألنه يت أنه يوعلة غسل امل «: قال)السالمعليه ( عن الرضا، ويف خرب حممد بن سنان

ستحب يباشر أهل اآلخرة فية وك املالئيلقي ألنه ،هصابه من صنوف عللأمراضه وما أنظف من أدناس يو

هللا  إىل فاً متوجها بهيون طاهراً نظكياسهم أن مياسونه ومياهللا عز وجل ولقي أهل الطهارة و على إذا ورد

   .ثي احلد)١(»جلعزو

ة وهو كه املالئيولتالق «:ت قاليغسل امل يف علة )السالمعليه ( عن الباقر، ينيويف خرب القزو

   .)٢(»هرطا

 )ه وآلهي اهللا علصلى( ة حلروب النيبيكد خبلو األخبار احلاييره بعض الفقهاء من التأكأما ما ذ

ضاً عن ية أيا خالإ :هيفف، مع حصول املس منهم غالباً، دفن الشهداء بالغسليمن أمر من ، ائهيوأوص

 إىل  برأس عمرو)السالمعليه ( ما يف خرب جميء عليك ،مع ملسهم هلم، فارك الىاألمر بغسل من باشر قتل

   .فتأمل، )ه وآله وسلّمي اهللا علصلى( رسول اهللا

 على فاملصنف، كوقد اختلفوا يف ذل، ب الغسل مبسهجيداً ال يونه شهك كوك يف أن املش:األمر الثاين

  ، حصول احلدثكوكونه مشكبعد ، نأنه ألصالة عدم احلدث لإلنساكو، ب الغسل مبسهجيأنه ال 

                                                

. ٣ غسل امليت حأبواب من ١ الباب٦٧٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

 .٦ غسل امليت حأبواب من ٣ الباب٦٨٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(
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مع وجود احتمال أنه ، ديم الشهاكه بأحيم علكحي، ةكتاً يف املعريمعاملة من وجد م على ةسريولل

، وركأنه لألصل املذكو، لهيب تغسجي  الشهادة الكوك مشف أنّنصأيت من امليوس، شهادة ت خوفاً الما

 :سادةه اليوهذا هو الذي أقره عل،  فاألصل عدمه؟أم ال، لياحلي التغس على علم أنه وجبيإذ ال 

، ىمصباح اهلدكخالفاً لبعض الشراح ، همريوغ، واالصطهبانايت، واجلمال، ملعوابن ا، يالربوجرد

ألن ، أصالة عدم احلدث على مةكصالة عدم الشهادة احلاأل، وجوب الغسل مبسه إىل ث ذهبيح

، ثر املوتأون املوت عن سبب خمصوص موجب لرفع ك عن ئناش، الشهادة أمر حادث عند املوت(

ون األصل عند كي، ا أمر حادث مسبوق بالعدمإث يوح، والنجاسة احلاصل بزهوق الروح من احلدث

م عموم كثبت له حيف، داًيونه شهكمن عدم ، كوكحرز به حال املشيف،  يف حدوثها هو العدمكالش

   .)١(]وحدثه تيل مكجناسة 

الدفن كام خاصة كحأ له ل واحد من املوت ـ حتف األنف أو بالشهادة ـ أمر حادثكن إ :هيوف

   .ف مبسهيلكأصالة عدم حدوث الت إىل رجعي  التساقطىولد، فاألصل معارض، فنكأو بال، ابيبالث

  أما املعصوم فال( :المهكي كر يف حمكشف اللثام ذكمث إنّ 

                                                

. ٢ فقرة٣٠١ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ١(
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وخرب  للعمومات( كه املتمسيل فكشأو، )١()ل بسقوط الغسل عمن مسهيامتراء يف طهارته ولذا ق

  غسل رسول اهللاني ح)السالمعليه ( ني املؤمنري هل اغتسل أم)السالمعليه ( الصادق إىل تبتك :نياحلس

ن فعل ك ولاً مطهراً طاهر)ه وآلهيهللا علا صلى( ان رسول اهللاك «: فأجابه؟ عند موته)ه وآلهي اهللا علصلى(

   .)٢()» وجرت به السنة)السالمعليه ( ني املؤمنريأم

اخلرب على  و،د من طهارتهير يف الشهكعمومات مبا ذال على  مث أورد.)٣(قليضاً خرب الصيومبضمونه أ

   .ألن السنة أعم من الوجوب، وجوب الغسل على دليبأنه ال 

غسل ينه أما ك، ان السنة بالغسل مبسهي جركنايف ذلين ال كال يف طهارة املعصوم ولكشإ ال :أقول

ه ي اهللا علصلى( توضأ بعد النوم مع أن الرسوليو، األبوابل سد ينابة مع أنه طاهر بعد جنابته بدلعن اجل

عاملون مع أنفسهم معاملة سائر الناس إال يفهم ، ك ذلريغ إىل .)٤(»نام قلبهينه وال يانت تنام عك «)وآله

  يف اختصاصات الرسول

                                                

. ٨ س١٤١ ص١ج: كشف اللثام) ١(

. ٤٧٧ ص٣ج: املستمسك) ٢(

 غسل أبواب من ١ الباب٩٢٨ ص٢ج: ويف الوسائل. ١ غسل مس امليت حأبواب من ١ الباب١ ص٣ج: جامع أحاديث الشيعة) ٣(

. ٧املس ح

. ١٤٣ ص١ج: كما يف املناقب) ٤(
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  . ال جيب الغسل يف شيء من هذه الصور، أو كان شعره أو بدنه،أو كان املمسوس بدنه أو لباسه

  ،نعم إذا علم املس وشك يف أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل

  

ة يام الشرعكاألح إىل عاملون معهم معاملة سائر الناس بالنسبةيذا الناس كو، )ه وآلهي اهللا علصلى(

رناه تبعاً كوإمنا ذ، ة هلا اآلنيمع وضوح أنّ ال فائدة عمل، ةيتب األصولكوموضع هذه املسألة ال، العامة

   . سبحانه العاملواهللا

 فإنه }أو بدنه{ب الغسل مبسه جي باملقدار الذي ال }ان شعرهكان املمسوس بدنه أو لباسه أو كأو {

، أو أصالة الرباءة عن وجوب الغسل،  الستصحاب الطهارة}ب الغسل يف شيء من هذه الصورجيال {

رة من وجوب الفحص يف الشبهات  مريرناه غكملا ذ، ورةكل املوارد املذكمث الظاهر وجوب الفحص يف 

   .غتسليورة ومل ك جرت األصول املذةجينت إىل صليفإن مل ، ةياملوضوع

}نعم إذا علم املس{كث إذا يان حبكنه أ و ان قبل غسله أوجب غسل املس}ان بعد ك يف أنه كوش

ن كإذا مل تله ي ألصالة عدم تغسكوذل، تي يف أصل غسل املكما إذا شي ف}الغسل أو قبله وجب الغسل

صالة االً ألانت ال تدع جمكألا إن ، أصالة الصحة يف فعل املسلم تقتضي غسلهكأو أصل  مارةأ كهنا

   .عدم الغسل

   يف املتقدم كوش، همايلكأما إذا علم بتحقق الغسل واملس 
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را من اإلنسان يف املقابر أو غريهاوعلى هذا يشكل مس العظام اللمسلمني   كانت املقربة نعم لو،دة املعلوم كو

  .ميكن احلمل على أا مغسلة

  

ب جي حىت ان سابقاًكأو أن املس ، ب الغسلجيال  حىت ان سابقاًكعلم أن الغسل يواملتأخر بأن مل 

   .املاس على جب الغسليف، خ املس دون الغسل جرت أصالة عدم الغسليفإن علم تار، الغسل

صالة عدم أان يجلر، املاس على ب الغسلجيفال ، نيخيلتارال اكأو جهل ، خ الغسليأما لو علم تار

   . املاس يف الثاينةواستصحاب طهار،  الغسل يف األولنيح إىل املس

وا كل مس العظام اردة املعلوم كشي{صالة عدم الغسل أان يرناه من جرك الذي ذ}هذاعلى و{

انت املقربة كنعم لو { :ولذا قال، غسلها على مارةأ كانت هناك إال إذا }هاري املقابر أو غنسان يفمن اإل

 ،}أا مغسله على ن احلملكمي{مما ظاهره أنه مسلم  شبهأت مسلم أو ما يانت يف بك أو }نيللمسلم

   :وصور املسألة أربعة

ان أصل ي جلر،ال يف عدم وجوب الغسل مبسهكشإوال ،  وحنوهاني مقربة املسلموجد يفيأن : وىلاأل

   .ته بال غسلي مكتريألن املسلم ال ، ملسلمالصحة يف فعل ا

، ن األشبه سقوط الغسلأ وعن الدروس، فارك والني املسلمنية بكوجد يف املقربة املشتري أن :ةيالثان

  ستحصاب طهارةأنه الكو
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هذه  على مارة أو أصل وارداًأوال ، تيسل ألصالة عدم الغسل هلذا املغن الظاهر وجوب الكل، املاس

   .صالةاأل

والظاهر وجوب الغسل مبسه ، هاي واحتمل وجود مسلم ف،فاركوجد يف املقربة اخلاصة بالي أن :لثالثةا

   .وركرفع األصل املذيونه من مسلم ال كواحتمال ، صالة عدم غسلهأل

والظاهر وجوب ، افركأو  ونه ملسلمكعلم يال ، ان جمهولكأو م، وجد يف مقربة جمهولةي أن :الرابعة

لظهور أن غسله ال ، افر إذا علم بغسلهكعلم حال اليومما تقدم  .تيصالة عدم غسل املضاً أليالغسل أ

علم أنه مات يمل  وحال ما وجد يف فالة، فرهمكوم بكق احملرومنه الِف، ان الغاسل مسلماًكن إو، طهرهي

بل أرض ، نيأن أرض املسلم على ليألنه ال دل، ك ذلريأو غ، ل السبعيكأو صار أ، لحتف أنفه وغس

إذا علم بعدم ، حيات الطب ألجل التشريلك إىل  اؤيتيوحال اجلثث اليت ، الغسل على هم أمارةريغ

 فالواجب، فعاهلمأصالة الصحة يف أجراء إنع من مي ام يف تناول اجلثةيألن عص، هاي علني املشرفةمباال

   . هلا الغسلنيالطالب املاسعلى 

ث عرفت أن الغضروف ـ ومنه يح، ذن واألنيالعك، أو شبه حلم، ان حلماً جمرداًكاللهم إال إذا 

   .ب الغسل مبسهجيذن ـ ال األ
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 وجب عليه ما معاً أحدمها من ميت اإلنسان فإن مسهإذا كان هناك قطعتان يعلم إمجاال أنّ): ٤ـ مسألة (

  . واألحوط الغسل، أحدمها ففي وجوبه إشكال وإن مس،الغسل

  

ب الغسل جيث ي حب}ت اإلنسانيحدمها من مأمجاالً أنّ إعلم ي قطعتان ك هناانكإذا { :)٤ مسألة ـ(

ألنه بعد ، نيان املس يف زمانكن إو، مجايل للعلم اإل}ه الغسليوجب عل، فإن مسهما معاً{مبس أحدمها 

   .كأو لذا ما هلذاإ ه الغسليب علجيعلم بأنه يالثاين 

، نسانعدم حتقق مس اإلصالة أو،  املاسةطهار الستصحاب }الكشإحدمها ففي وجوبه أن مس إو{

ن الظاهر كل، مجايل للعلم اإل}واألحوط الغسل{ احملصورة ةاف الشبهرطأل مالقي بعض يفاملقام من قب

، ىومصباح اهلد، ك عدم الوجوب املستمسىما قوك، همايلتك إذا مس ؤثر إالّيأن هذا العلم ال 

، همايعلم بتقدم أيوال ، ت وغسلينه لو حدث منه مس للم مث إ.ن الربوجردي واألصطهبانايتيديوالس

   .خيالم يف جمهويل التاركه اليأيت في



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٠٦

 أو  أو جمنوناً صغرياً كان املاس،يف اليقظة أو يف النوم  أو اضطرارياً اختيارياًال فرق بني كون املس): ٥ـ مسألة (

  ،زاً إذا كان ممي صحته قبله أيضاً واألقوى، فيجب على الصغري الغسل بعد البلوغ، عاقالًكبرياً

  

ان املاس ك، قظة أو يف النومياً يف الياً أو اضطراريارايون املس اختك نيال فرق ب{ :)٥ مسألة ـ(

ة ال يام الوضعكحواأل، م وضعيكة املس للغسل حيب ألن سبك وذل}اً عاقالًريبكاً أو جمنوناً أو ريصغ

 كواملل احكوالن ل النجاسةيفهو من قب، اريص حبال االختان وجوب الغسل خمتكوإن ، لفكختتص بامل

رفع القلم عن الصيب  «:)السالمعليه ( تاب أن الظاهر من قولهكرنا يف هذا الكذن كهذا ول، هاريوغ

ام كحالتخصص باأل على ليوال دل، حاهلم قبل الشرعكفهم ، هم أصالًي أن ال قلم عل)١(»وانون والنائم

   .ةيفيلكالت

   .ن يف املسألة تأمالًكول، كس املقام من ذليول، ل اخلاص نقول بهيا خرج بالدلمينعم ف

إذ ال ، قظةيالنائم بعد العلى و، فاقةانون بعد اإلعلى  و،} الغسل بعد البلوغريالصغ على جبيف{

   .هم يف حال الصغر واجلنون والنوميف عليلكت

  دم يف بعض  ملا تق}زاًيان ممكضاً إذا يصحته قبله أاألقوى و{

                                                

. ١١ات حد مقدمة العباأبواب من ٤ب البا٣٢ ص١ج: الوسائل) ١(
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  .وعلى انون بعد اإلفاقة

  

صح غسل الويل هلما يف ي وهل }فاقةانون بعد اإلعلى و{من صحة عبادات الصيب السابقة املباحث 

 مع أصالة اشتراط املباشرة ريل الغي من أصالة عدم رفع حدثه بتغس: احتماالن؟زي التمريوغ، حال اجلنون

وهذا ، حجاجهإصح يلذا  و،امل أعماهلكقوم بي الويل أنه  ومن أن الظاهر من جعل،فيالكيف الت

   .االحتمال هو األقرب
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  .ال فرق بني أن يكون املاس نفسه أو غريه، يف وجوب الغسل مبس القطعة املبانة من احلي): ٦ـ مسألة (

  

ه أو ون املاس نفسكي أن نيال فرق ب، املبانة من احليالقطعة يف وجوب الغسل مبس { :)٦ مسألة ـ(

 إىل  واحتمال انصراف النصتةيفهي م :)السالمعليه ( خصوصاً مبالحظة قوله، طالق األدلة إل}هريغ

بقطعة مبانة من ، الًتاً مغسي الظاهر أنه لو مس إنسان م:مث، عبأ بهيبدوي ال ، مس قطعة إنسان آخر

م ك إنه ح:قاليفال ، حليا إىل وانصراف األدلة، لألصل، تيامل على ب غسل ثانجيه مل ريأو غ، نفسه

ولذا تقدم يف حبث اجلنابة أنه لو ، تيما إذا تنچس بدن املك، اءيواألح  األمواتنيبفيه وضعي ال فرق 

، الستحاضةاأو ، أو النفاس، ضي منها دم احلىن جرإذا كو، اًيغسلّ غسالً ثانيب أن جيت مل يجنب املأ

   .اتيهي من البدكبل لعل ذل
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 ال فرق بني أن يكون قبل بردها أو ،عضهم أن يف إجياب مس القطعة املبانة من احلي للغسلذكر ب): ٧ـ مسألة (

  . وهو أحوط،بعده

  

اب جيإإن يف { )١() يف النظر العدمىقوين قد كل( : قال يف اجلواهر}ر بعضهمكذ{ :)٧ مسألة ـ(

، طالق النص ولعله إل}أو بعده ون قبل بردهاكي أن نيال فرق ب، مس القطعة املبانة من احلي للغسل

 إىل نسحبيت ييف امل واحلار  الباردنيل الفرق بيإذ دل، تي من املةانت القطعة مبانكخبالف ما إذا 

فهي  «:)السالمعليه ( فإن قوله، طالقلعدم اإل، خالفهاألقوى ان كن إ و،}حوطأوهو {ضاً يأجزائه أ

، انت باردة أوجبتكوإذا ،  مل توجب الغسلانت حارةكفإذا ، تةيم املكومة حبكظاهر يف أا حم» تةيم

اب املس جيإمث ال فرق يف ، صالة الرباءة من وجوب الغسلأأو ، صالة طهارة املاسأ فاملرجع كولو ش

   .سكأو الع، نسان مس القطعة لإلنيللغسل ب

                                                

. ٥ يف وجوب الغسل إن مس س٣٤٢ ص٥ج: اجلواهر) ١(
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 ، يف العكس وكذا،د مماسته لفرجها إشكالت مبجريف وجوب الغسل إذا خرج من املرأة طفل مي): ٨ـ مسألة (

  ،بأن تولد الطفل من املرأة امليتة

  

 أي باطن }ت مبجرد مماسته لفرجهاييف وجوب الغسل إذا خرج من املرأة طفل م{ :)٨ مسألة ـ(

 نيوقد تقدم أنه ال فرق يف املس ب، وقد حصل، تي من عموم أدلة الغسل مبس امل}الكشإ{الفرج 

أما ، واألقرب الثاين،  فاألصل العدم،ف النص عن مثلهومن انصرا، أو للممسوس، الظاهر والباطن للماس

ومصباح ، )١(كل من املستمسكوقد قال ، ابه الغسلجيال يف عدم إكشإفالظاهر أنه ال ، مماسته للرحم

  .كال يف ذلكشإنه ال إ :)٢(ىاهلد

ال كشإذا ال كوه، )٣(هاياب مماسته ظاهر الفرج أو سائر بدا به الغسل علجيإال يف كشإ ال كذلكو

ال يف كشإه فال يل باالنصراف فيطالق الذي إن ق لإلكل ذلك، هاريوغ القابلة على يف وجوب الغسل

لو بردت وماست ظاهر  هايفإن أ، خراجه قطعة قطعةإع الولد ويم تقطك تعرف حكومن ذل، أنه بدوي

   .ملا تقدم يف القطعة املبانة، انت ذات عظمكها إن ياألم وجب الغسل عل

، ومن االنصراف،  احتماالن من االطالق:هي فف}تةيبأن تولّد الطفل من املرأة امل، سكلعذا يف اكو{

   على مبين، هين وجوب الغسل علكل، ال ظاهر الفرج، الم يف مماسته هلا يف الباطنكأيت هنا اليو

                                                

. ٤٨٠ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٣٠٦ ص٥ ج:ىمصباح اهلد) ٢(

.١ غسل املس حأبواب من ٢ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١١

  . وغسله بعد البلوغ يف الثاين،فاألحوط غسلها يف األول

  

   .ما استقربناهك ،بجي مل وإالّ، لوغالطفل بعد الب على ما سبق من وجوبه

ما كز يم أو غسله يف حال الت}وغسله بعد البلوغ يف الثاين، فاألحوط غسلها يف األول{ان كف يكو

   .تقدم

أو الطفل ـ ، األم على ما أوجبنا غسل املسيال يف عدم وجوب غسل ثاٍن للمس ـ فكشإمثّ إنه ال 

 ومس ونفاس ل غسل آخر من جنابةك عن كغين ذلي و،في غسل األموات هلماكي بل ،بعد املوت

 ما إذا علم مبوت الولديخ فيأيت مسألة جمهويل التارينه إمث ، ما حقق يف مسألة من مات جنباًك، هاريوغ

   .ث التقدم والتأخري أو جهل أحدمها من حن جهالكل، أو األم



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٢

  .وها ال يوجب الغسل وإن كان أحوط وحن، والدم، والعرق، من الوسخ،تمس فضالت املي): ٩ـ مسألة (

  

 ال }وجب الغسليوحنوها ال ، والدم، والعرق، من الوسخ، تيمس فضالت امل{ :)٩ مسألة ـ(

 }ان أحوطكوإن {تا يست مبيمور لوهذه األ، تيألن املوجب للغسل مس امل، كال يف ذلكشغي اإلبني

   .اطيأنه ال وجه ملثل هذا االحتن الظاهر كل، املناط تيفهم من مس امليأنه ألجل أن العرف ك

ال يف وجوب كشنبغي اإليال ، وصدق اسم املس، تيجسم امل على طبقةكوساخ انت األكنعم إذا 

  املسنيت مبا حال بيط املومثله ما لو حن، سلب صدق املسي حائلة مما انت تعدكاللّهم إالّ إذا ، الغسل

ت يإذ حاله حال ما إذا مس امل، تية أنه مس املن صدق عند العرف اجلاهل ذه الطبقإ جسمه ونيوب

   . طبقة من الثلجىتسكا حىت ت يف الثالجةي إذا وضع املكذلكو، من وراء الثوب



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٣

  .اجلماع مع امليتة بعد الربد يوجب الغسل ويتداخل مع اجلنابة): ١٠ـ مسألة (

  

وزة ألن األدلة ا، حرامانت زوجة أو زوجاً كت ولو ي ومع امل}تةياجلماع مع امل{ :)١٠ مسألة ـ(

   .زوجة خامسة تروج فور موايولذا جاز له أن ،  منصرفة عنهنياح الزوجكلن

أوجب غسل ، ان قبل الربدكفإن ،  وجامعىمث لو عص، مجاعة فقد ثبت بالنص واإليأما مسألة احملرم

وجب يبعد الربد {ان كوإن ،  يف باب اجلنابةكم حول ذلالكوقد تقدم ال، طالق األدلةإل، اجلنابة

ه يف املقام يدل عليو،  ملا تقدم يف مبحث تداخل األغسال}تداخل مع اجلنابةيو{ للجنابة واملس }الغسل

 تهولو باشره أو باشر، )١(»ه غسل واحد هلمايزجي،  أهلهىمثّ أت، مثّ توضأ، تاًيفإن غسل م «:ة شهابيروا

ان اجلماع ك إذا إالّ، قدم يف مبحث النجاساتما تك، تيضاً لنجاسة امليوجب غسل املوضع أ، برطوبة

   .وال جناسة املوضع، وجب غسل املسيفإنه ال ، تيبعد غسل امل

                                                

. ٢٧ امليت ح غسلأبواب من ١ الباب٧ ص٣ج: جامع أحاديث الشيعة) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٤

  .لت ال يوجب الغسإذا اغتسل قبل القتل غسل املي  املقتول بقصاص أو حدمس): ١١ـ مسألة (

  

 }سلوجب الغيت ال يسل املمس املقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غُ{ :)١١ مسألة ـ(

، غسل ثان إىل تاجحيفال ، له بأنه مغسيم علك ألن الشارع حكوذل،  واحد من الفقهاءريره غكذ ماك

   .وجب غسالًيفمسه ال ، ان مغسالًكث يوح

 : قال)السالمعليه ( فلما ورد من خرب مسمع عن الصادق، لغسيه بأن يم علكأما أنّ الشارع ح

 واملقتص منه ،هماي علىصلّيرمجان وي مث ،كقبل ذل فنكلبسان اليو نطانحيو نغسالياملرجوم واملرجومة «

علم يومنه ، مه الشارع ملصلحةت قدين هذا الغسل هو غسل املأ، فإن املفهوم منه عرفاً، )١(»كمبرتلة ذل

 ،م بالنجاسة شرعيكألن احل، ال وجه لهوقوع النجاسة  على ريباستحالة سبق التطه :ال احلدائقكشإأن 

ة غسله يفاكأما ، أو أن الغسل السابق مانع عن التنجس، م ا يف هذه الصورةكحين أن ال كفمن املم

وقد ، وجب الغسليمسه ال ، ت بعد الغسليأن امل على فألنه داخل يف املطلقات الدالة، عن غسل املس

وعن ، كال يف ذلكشإلواحلدائق من ا فما عن السرائر، بغسله بعد املوت نزل الشارع غسله قبل املوت

ن االنصراف إ :هين فكل، المهم بانصراف األدلة عنهكوجه يان رمبا كن إو، حمل نظر، هي التوقف فىاملنته

   .عبأ بهيم فهو بدوي ال لو سلّ

                                                

. ١ غسل امليت حأبواب من ١٧ الباب٧٠٣ ص٢ج: الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٥

ون حاله حال كينئذ يوح، الظاهر وجوب غسله بعد القتلف ،وهوحن صاصقغتسل املقتول باليمث لو مل 

أو اغتسل بعض ، مميولو ت، وجب غسل املسي  الغسللوقب  بعد الربدسائر األموات يف أن مسه

، وجب الغسليما تقدم يف أنّ مسه ال كم كان احلك، شبهأأو ما ، طيأو اخلل، لفقد املاء، االغسال

   .حيم شرعي صحكقتل حبيم خاص مبن كاحلهذا والظاهر أن 

فغسله ، م ذا الغسلكحيال ،  القصاصأو  الرجمةان بصوركولو ، ومات اجلائرةكأما الذي تقتله احل

 نين الظاهر أن حدث املقتول بأما ك، وتميو أ قتل ظلماًيغتسل مث يبل حاله حال الذي ، نفعيالسابق ال 

ان بعد أن كن إاً ويافكون مسه بعد الغسل كيو، رار الغسلكت إىل تاجحيفال ، ضر بغسلهيغسله وقتله ال 

   .ليطالق الدلأحدث إل

  .ل املتقدميطالق الدلإل، كذلكحاله ، رق للحدحيأن من مث الظاهر 

الذي ، إال إذا مس الفحم، فالواجب غسل املس، ممييأو  غسليقبل أن  نسان احملروق اإلأما لو مس

   .مكوجب ذهاب احلي فإن ذهاب املوضوع، تيه مس امليصدق عليال 

، ح واقعاً قبل قتلهي الصحري غسله غفهل، ة اآلنيما تفعله السعودك، صح قتلهيان يف مذهبه كمث إذا 

  طالقإ من :احتماالن، ة عن غسل املسيافكة ي شرعري غدي بيرجي املشروع ألنه ريوقتله غ



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٦

س يول، م وضعي مرتبط باملاسكومن أن هذا ح، )١(نفسهمألزموا به ألزموهم مبا أة ياألدلة بضم

   .همري لغماًالزإ

قال بصحة غسلهم بعد املوت إذا يلزم أن يولذا ، ة ثالثاً هلمل زواج املطلقيقال إنه من قبين رمبا كل

   .ان غسله باطالً يف مذهب املؤمنكن إو، مسه املؤمن

                                                

. ٧٦ باب املواريث ح٥١٤ ص٣ج: العوايل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٧

  .ال يوجب الغسل  الطفل بعد قطعهاة سرمس): ١٢ـ مسألة (

  

 وقد سبق أن مس ، لعدم العظم}وجب الغسليمس سرة الطفل بعد قطعها ال { :)١٢ مسألة ـ(

يء معه ال جين الولد الذي يعرف أن مس قريومنه ، ان مع العظمكإذا  وجب الغسلينة إمنا املباالقطعة 

   .س مع العظميوجب الغسل ألنه لي

الذي ال  ولو مس السقط، وجب الغسلي، نه املتصل بهيأو قر، فمس سرته، نعم إذا مات الطفل

تمل حي ورمبا ،ان مشوهاًكوإن  نسانألنه إ، وجب الغسليفالظاهر أنه ، ونه مشوهاًكل،  إنساناًىسمي

ان كناً يما رمبا صار هذا الشيء يف زماننا فولدت امرأة جنك، ه اسم آخريعدم الوجوب إذا صدق عل

هاً يئاً شبيوان شيس بأن ولد احلكالعك، ب الغسل مبسهجين الظاهر أنه كل،  الفرس متاماًنيشبه جني

فإنه ، وانيأو إنسان يف رحم ح، وان يف رحم إنسانيإذا ريب حاللّهم إالّ ، وجب الغسليفإنه ال  نسانباإل

   .ب الغسل يف الثاينجي و،ب الغسل يف األولجيال 



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٨

 ببدنه ال يوجب ه ما دام متصالً مس،ةوخرج منه الروح باملر إذا يبس عضو من أعضاء احلي): ١٣ـ مسألة (

  عم بعد ن، مثالًة وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه جبلد،الغسل

  

مسه ما دام متصالً ببدنه ، رةملعضاء احلي وخرج منه الروح باأبس عضو من يإذا { :)١٣ مسألة ـ(

بل حاله حال العظم الذي ال روح ، ت ما دام متصالًيه امليصدق علي قالوا ألنه ال }وجب الغسليال 

اة من صفات النفس فانقطاع يق أنّ احليبل التحق( :ىقال يف مصباح اهلد، بدن احلييف  انكن إو، هيف

 اجلزء إال كذل على وجب صدق املوتيه ال يجزاء البدن واحنصار تعلّقه بباقأتعلق الروح عن بعض 

   .نتهىا ،)١()جمازاً

 ةدق وتعلّق الروح بالنفس، بس وخروج الروحيت مع فرض الينه ال نسلم عدم صدق املإ :هيوف

هذا فاألقرب وجوب على و، اة وموتينّ سائر البدن له حما أك، ىيحيوت وميوإال فالعضو ، ةيفلسف

   . صاحب العضوريالغسل مبسه لغ

   .ونه متصالً ببدنهكه ليصدق املس عليبعد أن ال يوأما صاحب العضو فال 

  نعم بعد ، ذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه جبلدة مثالًكو{

                                                

. ١ الفقرة٣٩ ص٥ج: ىمصباح اهلد) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١١٩

على العظم ه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتمالًاالنفصال إذا مس.  

  

ما كان عظماً جمرداً ـ ك أو }العظم على ون مشتمالًكياالنفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن 

   .ب الغسل مبسهجيفال ، ان حلماً جمرداًكتقدم ـ أما إذا 



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٠

  .فيجب الوضوء مع غسله مس امليت ينقض الوضوء): ١٤ـ مسألة (

  

رب ك ألن املوجب للحدث األ}وء مع غسلهجب الوضينقض الوضوء فيت يمس امل{ :)١٤ مسألة ـ(

 كالم يف ذلكوقد تقدم ال، وجب الوضوءي أي ما ،وجب الغسل ـ موجب للحدث األصغريـ أي ما 

وقد عرفت ، لّ غسل معه وضوءك ما دلّ عل أنّ الّإ كذل على ليوأنه ال دل، يف باب غسل اجلنابة

   .نفع املقاميرة ما امسة عشأيت يف املسألة اخليوس، ةيلكال يف هذه الكشاإل



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢١

  .ة مثل غسل اجلنابكيفية غسل املس): ١٥ـ مسألة (

  

بل هو من ، ال وال خالفكشإ بال }ة غسل املس مثل غسل اجلنابةيفيك{ :)١٥ مسألة ـ(

ح يصح،  مرةريرناها غكحلاق الّيت ذقاعدة اإل إىل ضافة باإلكذل على دلّيو، غسالل األكمات يف املسلّ

   .)١(»فّنه اغتسل غسل اجلنابةك وأ تاًيمن غسل م «:)السالمعليه (  عبداهللاعن أيب، ابن مسلم

 ملا تقدم من عدم نهفّكأو  :)السالمعليه (  قولهكضر بذليوال ، )٢( الرضوي اآليت:ومثلها يف الداللة

ما وجدته يف بعض ك أوان لفظ كهذا إن ، لهيت ولو بعد تغسياستبعاد استحباب الغسل ملس امل

   .ةيتب الفقهكلا

ن إو، عقّب اخلارجيمن جهة الت" فنكال"ر كفذ، عةيث الشيحادأ جامع ما يفك الواوانت كأما إذا 

   .ة يف االغتسالين له مدخلكيمل 

عليه ( فعن علي، فنكما بعد ال إىل  الغسلريات استحباب تأخيستفاد من بعض الرواينعم ربما 

  قال « :ربعمائةث األي يف حد)السالم

                                                

. ١ غسل املس حأبواب من ٧ الباب٩٣٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ٦ س١٩ص: فقه الرضا) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٢

  .ال أنه يفتقر إىل الوضوء أيضاًإ

  

   .)١(»فانهكلبسه أيغتسل بعد ما يتاً فليممنكم من غسل 

لبسه يغتسل بعد ما يناً فلمل مؤمن غس «:)السالمعليه ( رواه حتف العقول عنه، ث آخريويف حد

، ستحبابنايف االي واملراد بالوجوب الثبوت الذي ال ،)٢(»ه الغسليجب علي فكسه بعد ذلميفانه وال كأ

   .واجبة )السالمعليه ( نيارة احلسي ز:مثل

ت يان املكن إه الغسل ويفعل، تاًيل من مس مكت وي املذي غسلغتسل الي «:ة عماري ما يف روا:ومثله

  .)٣(»لسقد غُ

د هنا يزيو،  اجلنابةل غسل معه وضوء إالّكمن أن  : للقاعدة العامة}ضاًيالوضوء أ إىل فتقريإالّ أنه {

ن إو،  من اجلنابةكغسلكمث اغتسل ، ت فتوضأيإذا اغتسلت من غسل امل «:)السالمعليه ( ويالرض

  . )٤(»كعد صالتأت فاغتسل ويصل رته بعد ماكفذ الغسل تينس

ده ما يؤيو، االستحباب على ةي فالالزم محل هذه الروا،سل عن الوضوءل غُكة يفاكن إذا قلنا بكل

غتسل من يت خلفهم ويطرحون امليو «:)السالمعليه ( ث قاليح، مامما لو مات اإليرواه احلليب ف

   .غتسليمث ، تم املاس صالتهينايف مع الصالة فيوال ، نقض الوضوءين ظاهره أن املس ال إث ي ح،)٥(»مسه

                                                

. ٦١٨ص: اخلصال) ١(

. ٧٧ص: حتف العقول) ٢(

. ٣ غسل املس حأبواب من ٣ الباب٩٣٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(

. ١ غسل املس حأبواب من ٧ الباب١٥١ ص١ج: املستدرك) ٤(

. ٩ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٣

 ويشترط فيما يشترط فيه ،من احلدث األصغر  واجب مشروط بالطهارةجيب هذا الغسل لكلّ): ١٦ـ مسألة (

  .ةالطهار

  

الصالة ك }من احلدث األصغر لّ واجب مشروط بالطهارةكب هذا الغسل لجي{ :)١٦ ة ـمسأل(

ما كتابة القرآن كومس ، النوافلك }ه الطهارةيشترط فيما يشترط فيو{والطواف الواجب ، الواجبة

   :ني بأمركواستدلوا لذل، املشهور إىل نسب

ها ريوغ اجلنابةكون املس كهو ، د املسالذهن من األخبار اآلمرة بالغسل عن إىل  إن املنساق:األول

   .من األحداث

ت بالغسل يغسل امليمر من أإمنا  «:)السالمعليه ( عن الرضا، خرب الفضلك، اتي بعض الروا:الثاين

 ك للمدارخالفاً،  والرضوي املتقدم يف املسألة اخلامسة عشرة،)١(»تيصابه من نضح املألعلة الطهارة مما 

 وال مانع من أن ،قتضي اشتراطه يف شيء من العباداتيما  على قفأاملس فلم وأما غسل ( :ث قاليح

باالشتراط يف األول للرضوي املنجرب ، هاريوغ  الصالةنيفصل بف :وللمستند، )٢()ون واجباً لنفسهكي

   .كذل على ليلعدم الدل، ها من العباداتريوعدم االشتراط يف غ، بالشهرة

                                                

. ١١ غسل املس حأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

. ١٧ س٣ص: املدارك) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٤

   :ل املشهوريدل على رديألنه ، كره املداركا ذ واألقرب حسب الصناعة م:قولأ

 اقيان االنسكولو ،  واحد منهمريستدل به غيولذا مل ، حد الظّهور إىل اقيم االنسي عدم تسل:األول

   .كالستدلوا بذل، حد الظهورإىل 

ة ي وجوب النكنايف ذلي وال ،ال احلدث فظاهرها أن الغسل ألجل اخلبث، ة الفضلي أما روا:الثاين

   .ل آخريلدل

فاألصل عدم ، قال باجلربي حىت هيستندوا إليواملشهور مل ، ف السنديفهو ضع ،وأما الرضوي

   .ة احلليبيما تقدم من روا إىل مضافاً، االشتراط

ومن ، اطيه االحتيقتضيون املس ناقضاً للوضوء كما أنّ ك، ال يف أن االشتراط أحوطكشإنعم ال 

شترط يما ي مسألة اشتراط غسل املس فريون املس ناقضاً للوضوء غكة  فمسأل،الواضح أا مسألتان

   .طهارةلبا



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٥

واملكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان   قبل الغسل دخول املساجد واملشاهدجيوز للماس): ١٧ـ مسألة (

  . يف إجياب الغسل للصالة وحنوها حال احلدث األصغر إالّ فحال املس،امرأة

  

ها وقراءة العزائم يث فكوز للماس قبل الغسل دخول املساجد واملشاهد واملجي{ :)١٧ مسألة ـ(

، والنفاس مانعاً عن الوطي ضياحلك وال ،وراتكعن املذ اجلنابة مانعاًكس ي فل}ان امرأةكها إن ؤووط

 على ليل لعدم الدك وذل،هاريوغ، وجامع املقاصد، ة املراميوغا، واملوجز، ما عن الروضك كوذل

بل عن ، والقواعد، خالفاً ملا عن الشرائع، ل عدم االشتراطفاألص، تراط هذه األمور ذا الغسلاش

، اق األحداثيدة سحأنه لوكو، ل األموركالشهرة من أن حال املاس حال اجلنب يف  إىل بعضهم نسبته

، هيل عليام ال دلكألن وحدة األحداث يف األح، ال خيفىه ما يوف، يوالفتاو غسال يف النصوصواأل

   .ره املصنف تبعاً للمشهور هو األقربكفما ذ، امكلّها أحداثاً ال توجب وحدة األحكون كو

 وقد تقدم }سل للصالة وحنوهااب الغجيإ يف حال املس حال احلدث األصغر إالّف{هذا على و

   .واهللا العامل، ضاًي يف املسألة السادسة عشرة أكال يف ذلكشاإل



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٦

 وجب تاً يف أثنائه مينعم لو مس، تهر بصح األصغر واألكرب يف أثناء هذا الغسل ال يضاحلدث): ١٨ـ مسألة (

  .استينافه

  

 ملا سبق من ك وذل}ضر بصحتهيرب يف أثناء هذا الغسل ال كاحلدث األصغر واأل{ :)١٨ مسألة ـ(

   .فاألصل عدم بطالنه، نيل عل بطالن الغسل باحلدثيعدم الدل

حاهلما إذا وقع احلدثان بعد ك، ربك باحلدث األىربكوال،  باحلدث األصغرىصغرنعم ترتفع الطهارة ال

   .ني الطهارتكنيلت ني احلدثكنية ذيطالق أدلة رافع إلكوذل، الغسل

ه يوإل، ائنة عند الالمسكرفع الطّهارة الي لوضوح أن املس }نافهيتاً وجب استينعم لو مس يف أثنائه م{

   .)١()وقع يف أثنائه رفوع ناقض لرافعه لول مك( : بقولهكأشار املستمس

ما  قد أتاها «:)السالمعليه ( لقوله، ض يف أثناء غسل املس رفع أثرهينعم رمبا احتمل أنه لو وقع احل

 ألنه ال تدل، ة نظري أن يف داللة الروا إالّ،ي عنهمكما حك مجع ك بل قال بذل.)٢(»كعظم من ذلأهو 

   .ائنة يف حالة الالمسكرفع الطهارة ال على ما ال تدلّك، ن بعض الغسلرفع آثار الطهارة احلاصلة معلى 

                                                

. ٤٨٤ ص٣ج: املستمسك) ١(

. ٢ احليض حأبوابن  م٢٢ الباب٥٦٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٧

  .حداث كسائر األت متعدداًولو كان املي، ر الغسل ال يوجب تكرتكرار املس): ١٩ـ مسألة (

  

 }سائر األحداثكت متعدداً يان املكولو ، رر الغسلكوجب تيرار املس ال كت{ :)١٩ مسألة ـ(

وهذا ، أو غسل واحد، عها بوضوء واحدي جلمىتفكيولذا ، رركحداث أا ال تت األفإن الظاهر من أدلة

ما تقدم يف مبحث كواالمجاع ـ ، ه النصيإال أنه دلّ عل، صل من عدم التداخلان خالف األكن إو

هو   أن األصلىريث يح، ـ خالفاً ملا تقدم عن صاحب املستند وتداخل األغسال، تداخل الوضوءات

   .التداخل

ألنّ ، بطل غسله رأساً، دييحنو التق على انكفإن ،  دون اآلخرني الغسل عن أحد املسىمث إنه لو نو

ن مل إو، دون اآلخر  الوضوء عن حدث خاصىفحاله حال ما إذا نو، ذا غسلكشرع هيالشارع مل 

   .ل مس حدث منهكوارتفع أثر ، د صح الغسلييالتق حنو على نكي



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٨

نعم يف إجيابه للنجاسة يشترط أن ،  للغسل بني أن يكون مع الرطوبة أو ال إجياب املسال فرق يف): ٢٠ـ مسألة (

 وال ، يف ميت اإلنسان خصوصاً، مع اليبوسة وإن كان األحوط االجتناب إذا مس،يكون مع الرطوبة على األقوى

  ،فرق يف النجاسة مع الرطوبة بني أن يكون بعد الربد أو قبله

  

طالق أدلة  إل}ون مع الرطوبة أو الكي أن نياب املس للغسل بجيإفرق يف ال { :)٢٠ مسألة ـ(

عليه ( ظهر أن قولهيومنه ، نقل اخلالف من أحديإذ مل ، كمجاع منهم لذلإأنه كو، اب املس الغسلجيإ

ن مع كين مل إنب املدخل وجيولذا ، ال احلدث، رتبط بباب اخلبثي )١(»يكابس زيل شيء ك «:)السالم

   .رطوبة

،  ملا تقدم يف مبحث النجاسات}ىاألقو على ون مع الرطوبةكيشترط أن يابه للنجاسة جيإنعم يف {

   . قول آخر بالنجاسة ولو بدون الرطوبةكان هناكن إو، من اشتراط الرطوبة يف النجاسة

 لظاهر بعض األدلة }نسانت اإليخصوصاً يف م، بوسةيان األحوط االجتناب إذا مس مع الكوإن {

   .االستحباب مجعاً على ولةاحملم

ت الشامل يطالق أدلة جناسة امل إل}ون بعد الربد أو قبلهكي أن نيوال فرق يف النجاسة مع الرطوبة ب{

  اب الغسل جيإعدم  على ليبل دلّ الدل، اب الغسلجيإ نيوب  النجاسةنيوال تالزم ب، ملا قبل الربد

                                                

. ٥ أحكام اخللوة حأبواب من ٣١ الباب٢٤٨ ص١ج: الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٢٩

 وقد ال ،سل مع الرطوبة كما إذا كان بعد الربد وقبل الغ،سلسل والغ امليت قد يوجب الغ مسوظهر من هذا أنّ

سل كما إذا كان بعد الربد سل دون الغ وقد يوجب الغ،سل أو قبل الربد بال رطوبة كما إذا كان بعد الغيوجب شيئاً

وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل الربد مع الرطوبة،سل بال رطوبةوقبل الغ .  

  

ما إذا ك، سلسل والغوجب الغيقد { :أربعة أقسام على }تيمن هذا أنّ مس املوظهر {عند احلرارة 

، ئاًيوجب شيوقد ال { يف املاس أو املمسوس }مع الرطوبة{ان املس ك و}سلان بعد الربد وقبل الغك

، ريستحب التطهي فإنه }بال رطوبة{سل و بال غُ}أو قبل الربد{بة وولو برط، سلان بعد الغكما إذا ك

ان بعد الربد كما إذا ك{ بالفتح }سلدون الغ{ بالضم }سلوجب الغيوقد {ما عرفت كب جيال أنه 

سكون بالعكيوقد {ة ي مسر}سل بال رطوبةوقبل الغ{ يوجب الغسل بالضم سل بالفتح دون الغ}ما ك

  .}ان قبل الربد مع الرطوبةكإذا 

 واهللا سبحانه ،ويف هذا الباب، تةيسة املرت يف باب جناكل واضح حسب األدلة السابقة اليت ذكوال

   .نياهرحممد وآله الط على الة والسالم والصني واحلمد هللا رب العامل،امكالعامل حبائق األح



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٠



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣١

  فصل 

  ام األمواتكيف أح

  اعلم أن أهم األمور وأوجب الواجبات التوبة من املعاصي 

  

   .همقبارإ نيح إىل  من قبل موم}ام األمواتكيف أح فصل{

 على دلّي و}التوبة من املعاصي{ة ي الشرع}وأوجب الواجبات{ة ي العقل}اعلم أنّ أهم األمور{

   :وجوا األدلّة األربعة

   ِإلَى اللَِّه جميعاً أَيهاو توبوا﴿ : تعاىل قوله:تابكأما ال



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٢

 : وقوله تعاىل،)٢(﴾لَى اللَِّه توبةً نصوحاًيا أَيها الَّذين آمنوا توبوا ِإ﴿ : تعاىل وقوله،)١(﴾الْمؤِمنونَ

﴿ِهووا ِإلَيوبت ثُم كُمبوا رِفرغتر يف بعضها مع ك بالذنيص املؤمنيوختص، اتيها من اآلريغ إىل ،)٣(﴾أَِن اس

ون كادة فوالعموم يف بعضها اآلخر إل، اتيإمنا هو ألجل أم املنتفعون باآل، عياجلم على أن التوبة واجبة

ما أن االستغفار والتوبة إذا ك، نير املؤمنكات اخلاصة بذيص يف اآليخصتوهم التيال  حىت م عاماًكاحل

 مبعىن" غفر"ألن ، أي حموه طلب الغفران الذي هو عبارة عن ستر الذنب :د باالستغفاري أر معاًاركذ

ها ي تشب،اهللا بطاعاته إىل وارجعوا مكو ذنوبفاملراد اطلبوا حم، اهللا سبحانه إىل  الرجوع:د بالتوبةيوأر، ستر

ر كوإذا ذ، ه املعقول باحملسوسي من باب تشب،الرجوع املادي باألبدان إىل اعةجوع املعنوي بالطللر

، واجلار وارور ل يف الظرفيما قك ،نيال األمركما إو،  معناه اخلاصإماد به يأحدمها دون اآلخر أر

   .ريوالفق نيكواملس

عن  )عليهم السالم (عن آبائه )ه السالميعل(مام الرضا املروي عن اإلك :اتي متواتر الروا:ةوأما السن

  فإن اهللا، مكع ذنوبياهللا من مج إىل م وتوبواكاعترفوا بنعم اهللا رب «: قال)ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

                                                

. ٣١اآلية : سورة النور) ١(

. ٨اآلية : سورة التحرمي) ٢(

. ٣اآلية : سورة هود) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٣

  .اتيها من الرواريغ إىل )١(»ن من عبادهيركاب الشحي

عاه العالمة فقد:مجاع اإلاوأمبزواري،  ادوالس ،ألنه مل كذلكوهو ، همريوغ، والنرايف، لسيوا 

   .ماترسال املسلّإرساهلم هلا إبل هو ظاهر ، وجد خمالف يف املسألةي

اء يان يف األشكم العقل إذا كودفع الضرر احملتمل واجب حب،  فألا دفع للضرر احملتمل:وأما العقل

انت ك إذا :قاليال ، ف بالدفع القطعييكف، ه واجبي الذي احتمال الدفع فف مبثل العقابيكف، لةياجلل

فإنّ العقل ،  لغلبة الشهوة:قاليألنه ، توبونياً من العقالء ال ريثك ىفلماذا نر، م العقل واجبةكالتوبة حب

حي القبكم بتركحيمع أن العقل ، حيفعلون القبي من العقالء ريثكولذا ،  بالشهوةجبحي.   

 مجع :قال، أم أا واجب عقلي وشرعي معاً، هيرشاد إلإوأوامر الشرع ، ل التوبة واجب عقليمث ه

، هاية فيعمال املولوإل يستحيومثل هذه األوامر ، ةيوالنهي عن املعص اعةل أوامر الطيوأنه من قب، باألول

ة يل معصكول، ةوثواب الطاع، ثواب العمل :لّ طاعٍة ثوابانكون لكيولزم أن ، وإال لزم التسلسل

 يف أوامر كذلكو، والظاهر عندي أنها واجبة عقالً وشرعاً، انيوعقاب العص،  عقاب العمل:عقابان

  : وقوله،)٢(﴾أَطيعوا الرسولَ وأَطيعوا اللَّهو﴿ : تعاىل مثل قوله،اعةالط

                                                

. ١٦ جهاد النفس حأبواب من ٨٦ الباب٣٦٠ ص١١ج: الوسائل) ١(

. ٩٢اآلية : سورة املائدة) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٤

﴿واوهتفَان هنع هاكُمعلى رديإذ ، ذوران املتقدمانرد احمليوال ،  لظاهر األمر والنهيك وذل،)١(﴾ما ن 

ل التسلسل يف املوجودات الذي يس من قبيول، نقطع بانقطاع االعتباريألنه ، سلسلعدم لزوم الت :أوهلما

   . واجب الوجودل بعدم خالٍقيال انقطاع له إذا ق

د ورد بل ق، كضاء ظاهر األمر والنهي ذلقتبعد ا، والعقاب تعدد الثوابمن  مانع يأ :همايوعل ثان

   . التعددىات الدالة عليبعض الروا

اً كان األمر بالعمل حمركفإن ، األمر والنهي إىل  فما هو الداعي،ني نسلّم عدم لزوم احملذور:إن قلت

   . األمر بالطاعةكرحيمل  اًكن حمركين مل إو، ىفك

ما نشاهد ك، اًكحمروإمنا األمر بالطاعة بعده ، اً بنفسهكون األمر بالعمل حمركن عدم ك من املم:قلت

   .اين األمر الثكرحيوإمنا ، اًكون األمر حمركياً ما ال ريثكيف اخلارج 

عن  أنه أراد الواجبات اليت هي أنزل من التوبة مثالًك، ن التوبة أوجب الواجباتإمثّ إن قول املصنف 

ولو جاء ، الواجباتل كأا أوجب  على ليدل دليوإالّ فلم ، قامة الصالةإ أوجب من ،فر باإلسالمكال

  التوبةث عرفت وجوب يوح، ان أحسنك" من"املصنف بلفظ 

                                                

. ٧آلية ا: سورة احلشر) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٥

ضاً ـ بعد ية أريأو جتب التوبة عن املعاصي الصغ، ة فقطريبكفهل وجوا عن املعاصي ال، عن املعاصي

 ةبوالظاهر عدم وجوب التو،  العلماءني ـ خالف ب)١(﴾ِإالَّ اللَّمم﴿ : تعاىلقال، ة وجود الصغائريممسلّ

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر ﴿ :سبحانهلقوله ، ة قطريبكب كرتيمن فرض أنه مل يعن الصغائر ف

ئاِتكُميس كُمنة يآل  و،)٢(﴾عاللمم ،نينعم الشأن يف أمر:   

، ن هم تايل تلوهميالذو )عليهم السالم (ني أمثال املعصومإالّ، بائركتنب الجي ندرة وجود من :األول

ستبعد يومثلهم ، همي فى الّذي قال بعض العلماء بوجود العصمة الصغر)السالمعليه ( ربكاأل ي علأمثال

   . له دواريفكإذ ال ت، ه التوبة عن صغائرهيب علجية ريبكب كه ففي من ارتيوعل، صدور الصغائر منهم

ثر كه سبحانه بأينسان التقرب إلاإل على تمحيعقل وال، نكة مانعة عن قرب اهللا املمري إن الصغ:الثاين

قربه سبحانه بعد  إىل صليال ، توبة العبدبدون ة ريال يف أن غفران اهللا سبحانه للصغكشإوال ، نكقدر مم

إال أن ، د الوجوب العقلي الذي هو عبارة عن دفع الضرر احملتمليفين هذا األمر الثاين ال كل، توبة العبد

   إن من:مث، ب عقالً دفعهجيضرر  نكالنفسي بعدم القرب املم إذ األمل :قالي

                                                

. ٣٢اآلية : سورة النجم) ١(

. ٣١اآلية : النساءسورة ) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٦

املوت املوجب  إىل أو، وز حتمله عقالًجيا بضرر ال يابتالئه يف الدن إىل ة التوبةي فوركؤول تريتمل أن حي

ان هو فرض نادر كن إن ـ ويعلم عدم األمريأما من ، توب فوراًيه عقالً أن يب علجي، لعقابه يف اآلخرة

   .ه التوبة فوراً وجوباً عقالًي فال جتب علجداً ـ

على  التوبة شرعاً ريوز تأخجيه فال يوعل، ةيطالق األدلة الظاهرة يف الفورإل، ة شرعاًينعم جتب الفور

  . عقالً يف أغلب األحوالريوز تأخجيوال ،  حاليأ

فهل املراد به ، عياجلم على ن التوبة واجبةإ )١(﴾جميعاً﴿ : تعاىل وهو أنه ظهر من قوله:بقي شيء

 عليهم( نياملعصوم حىت ةيأو تشمل اآل،  العصاة منهمريغ حىت نيع املؤمنيأو مج، نيع العصاة من املؤمنيمج

   :أربعة أقسام على أن التوبة، كح ذلي وتوض. احتماالت؟)السالم

   .ي عن املعاص:األول

   .روهاتك عن امل:الثاين

   . عن املباحات:الثالث

والتوبة ، ه من نوع حزازةيالتوبة ملا ف إىل وإمنا حتتاج، انت واجبة شرعاًكن إ اجلسم و عن لوازم:الرابع

 إىل  إذا ذهبنيكه امللياتبكجل من خيان ك )السالمعليه ( ني املؤمنريولذا ورد أن أم،  هلذه احلزازةكتدار

   فإن اإلنسان إذا اضطر، ضاًي وهذا واضح عندنا أ،)٢(»التخلي

                                                

. ٣١اآلية : سورة النور) ١(

. ٤ح...  يف ارتياد املكان للحدث٢ الباب١٧ ص١ج: الفقيه) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٧

  ،هو من األمور القلبية و،وحقيقتها الندم

  

ان مد رجله كن إو، كعتذر عن ذليجل وخيم لوجود مرض يف رجله يمد رجله أمام إنسان عظإىل 

وم يل ك «)ه وآلهي اهللا علصلى(  ورد استغفار رسول اهللا ـ ولعلّه ذا املعىنواجباً عقالً وشرعاً ـ فرضاً

واجباً   املنايفكان ذلكوان ، قام جالل اهللا سبحانهنايف مي ملا كفإنه تدار، )١(»مرةأو مائة  مرة نيسبع

ونه من مصلحة اجلسم كفالوجوب الشرعي ل، اً ملقام جالله سبحانهيونه منافكنايف الوجوب يوال ، شرعاً

، ه دائماًي فاًنسان حمورون اإلكينبغي أن ي، عيونه سبحانه ذا مقام رفك ل تعاىلواملنافاة ملقامه، واالجتماع

   . باالستغفار والتوبةك ذلكتدار، نكميفإذا مل 

، فاملراد ا هي هذا النوع من الذنوب، تهميدعأبالذنوب يف  )عليهم السالم (ئمةأما اعترافات األ

ق يه املعقول باحملسوس لضية من باب تشبيات بالذنوب اخلارجي املنافك تل)السالم معليه( ئمةفشبه األ

 كعاب تليق دائرة األلفاظ عن استيلض،  وصفاته باحملسوساتما شبه اهللا سبحانه ذاتهك، دائرة األلفاظ

   .اتي املادفهمون إالّين ال يم العوام الذيأو لتفه، عةياملعاين الرف

وهذا ، )٢(» بالندم توبةيفك «:)السالمعليه (  لقولهك وذل}ةيوهو من األمور القلب، قتها الندميوحق{

  ون ك على دليما  على مكحا

                                                

. ٤ باب االستغفار من الذنب ح٤٣٨ ص٢ج: الكايف) ١(

. ٦ جهاد النفس حأبواب من ٨٣ الباب٣٤٩ ص١١ج: الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٨

ويعترب فيها العزم على ترك ، بل ال حاجة إليه مع الندم القليب وإن كان أحوط"أستغفر اهللا" :لهد قووال يكفي جمر 

  العود إليها

  

 صلى(  وقوله.)١(» مع االستغفارريبكال  «:)ه وآلهي اهللا علصلى( قول رسول اهللاك، توبة االستغفار

   .)٣(»صر من استغفرأما  «:)ه وآلهيل اهللا عصلى(  وقوله،)٢(»دواء الذنوب االستغفار «:)ه وآلهياهللا عل

فهو ،  املقصودولفظ خال عن املعىن، ألنه لقلقة لسان،  بال ندم} استغفر اهللا:في جمرد قولهكيوال {

ان كن إو{ حلصول التوبة بدون اللفظ }ه مع الندم القليبيبل ال حاجة إل{لها يشمله دليفال ، س بتوبةيل

 ةوعدم املنافا، ندم القلب إىل ضافةة اللفظ باإليواحتمال مدخل، اتيوالروا اتي لألمر به يف اآل}أحوط

في كيولذا ال ، ما اهتم باملعاينكلفاظ ألن الشارع اهتم باأل، ن بشرط اللفظكون التوبة ندماً لك أن تنيب

هذا فاألقرب وجوب االستغفار اللفظي على و، والدعاء، والقرآن، ةيوالتلب، عقد القلب مبعاين الصالة

   .الندم القليب إىل ضافةباإل

، فإن التوبة عبارة عن الندم، ك توبة بدون ذلىسمي إذ ال }هاي العود إلكتر على ها العزميعترب فيو{

  علىان عازماً كون الندم إذا كيوال 

                                                

. ١١ جهاد النفس حأبواب من ٤٧ الباب٢٦٦ ص١١ج: لوسائلا) ١(

. ١١ جهاد النفس حأبواب من ٨٥ الباب٣٥٤ ص١١ج: الوسائل) ٢(

. ١٠ جهاد النفس وما يناسبه حأبواب من ٨٥ الباب٣٤٦ ص٢ج: املستدرك) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٣٩

   .ان مردداً يف العود وعدمهكأو ، العود

   :قاليورمبا ، عدم العود على  بدون عزم،ان غافالً عن العود أصالًكن تصور التوبة إذا كمينعم 

 عدم ىنايف عدم العزم عليوالرجوع ال ،  رجع ألن تاب مبعىن،عدم العود على  بعدم اعتبار العزم:أوالً

   .وصكالن على نايف عزمهيما يف الرجوع املادي فإنه ال ك، العود

نوي أن ال يوتوب الرجل من ذنب يهو أن ، ن التوبة النصوحإ «:الصدوق يف املرسلرواه  ملا :اًيثان

وا ك التوبة بدون لفمفهومه حصو، عةي الرفةن ظاهره أن هذا قسم من التوبإث ي ح.)١(»ه أبداًيعود إلي

   .نصوحاً ذا املعىن

يا أَيها الَّذين ﴿ :)السالمعليه (  أليب عبد اهللا:قلت، رية أيب بصيرواك، ات األخري لبعض الروا:ثالثاً

 ؟عدينا مل ي وأ:قلت، »ه أبداًيعود فيهو الذنب الذي ال  «: قال)٢(﴾ِه توبةً نصوحاًآمنوا توبوا ِإلَى اللَّ

   .)٣(»ب من عباده املفنت التوابحين اهللا إا أبا حممد ي «:فقال

   .)٤()السالمعليه ( ناين عن أيب عبد اهللاكة أيب الصباح اليوحنوها روا

  

                                                

. ٣ التوبة النصوح ح يف باب معىن١٧٤ص: معاين األخبار) ١(

. ٨اآلية : سورة التحرمي) ٢(

. ٤ يف باب التوبة ح٤٣٢ ص٢ج: الكايف) ٣(

. ٣ يف باب التوبة ح٤٣٢ ص٢ج: الكايف) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٠

  ).عليه السالم( واملرتبة الكاملة منها ما ذكره أمري املؤمنني

  

   .)١(»عودأم كم أتوب وكف «:)السالمعليه ( مام السجادة اإليويف أدع

نايف عدم يال   رجعمبعىن" تاب"ون كن إ :األول على رديإذ ، ل هذه الوجوهك ما يف ال خيفىن كل

 ريحقق ـ يف غتيملا عرفت من أن التوبة عبارة عن الندم الذي ال ، عدم العود على  بالعزمحتقّق التوبة إالّ

   .عدم العود على  بالعزمالغافل ـ إالّ

" العدم على العزم"عدم اشتراط  على دليال أنه ، عدم العود ذه العبارة على ضينه حترإ :الثاينعلى و

   .رناهك فال ربط له مبا ذ،سر بالعودك تنكن توبتكأي ال ت، يف التوبة

 مث احملبة تتعلق بالتواب، الندم إىل  أن التوبة ال حتتاجال، ان اخلارجية يف صدد بين الرواإ :الثالثعلى و

العزم وعدم  إىل اجيرتبط باالحتيوال ، ررك عن العود املتجاعوالدعاء انز، ما هو واضحكال باملفنت 

   .اجياالحت

 ريما رواه ج البالغة من موالنا أمي ف)السالمعليه ( ني املؤمريره أمكاملة منها ما ذكواملرتبة ال{

   ؟ أتدري ما االستغفارك أمكلتكث «: فقالاستغفر اهللان قائالً قال حبضرته أ )السالمعليه ( نيؤمنامل

  العزم:والثاين، ىما مض على  الندم: أوهلا:ستة معان على  وهو اسم واقع،ينياالستغفار درجة العل

  ،بداًأه ي العود إلكترعلى 

                                                

.  من أعمال مسجد السهلة٧٦٤ص: مفاتيح اجلنان) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤١

 إىل  أن تعمد:والرابع،  تبعةكيس علي اهللا أملس ليتلق حىت  حقوقهمنياملخلوق إىل ي أن تؤد:والثالث

به يالسحت فتذ على اللحم الذي نبت إىل  أن تعتمد:واخلامس، عتها فتؤدي حقهاي ضكيضة عليل فرك

ما ك، ق اجلسم أمل الطاعةي أن تذ:والسادس، دينهما حلم جدينشأ بيو تلصق اجللد بالعظمحىت باألحزان 

   .)١(» استغفر اهللا: تقولكفعند ذل، ةيأذقته حالوة املعص

ما كنة يقرلاآلخر با على طلقيفإن أحدمها قد ، ان لالستغفاريما هو بك ةان للتوبيث هو بيوهذا احلد

  .رناكما ذك ،عدم العود يف التوبة على ستفاد اشتراط العزميومنه ، تقدم

ه يالوجوب علعلى  ل من العقليإذ ال دل، تفضل منه سبحانه، مث الظاهر أن سقوط العقاب بالتوبة

د يف وجوب سقوط العقاب يولذا قال احملقق الطوسي يف التجر، ون إذا عاقب ظلماًكي حىت سبحانه

   .الكشإ بالتوبة

، اًيال أصل اًيون واجباً وجوباً تبعكي، حاًيون خلف الوعد قبكيو،  بالسقوط تعاىلث وعدينعم ح

 ،فيضع، س من أثر الذنب فال موضوع للعقابالنف على ألن التوبة متحي ما، والقول بالوجوب العقلي

  فإذا صفع إنسان،  بالتوبة من حق الناس:للنقض أوالً

                                                

. ٤١٧حكمة ) ليه السالمع(املؤمنني أمري باب من حكم : ج البالغة) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٢

اف يف وجوب سقوط حق ك ك فهل ذل، الصفع يف املستقبلكتر على وعزم، شخصاً مث تاب وندم

ب من الذنب التائ «:)السالمعليه ( ولذا قال، المك بأن حمو األثر بالتوبة أول ال:اًيوللحل ثان، ؟املصفوع

التائب عد الذنوب الّيت  على بجيوالظاهر أنه ال ، نه هو هوال أه به ي فهو شب،)١(»من ال ذنب لهك

، نيال األمركتشمل  بل إطالقات أدلة التوبة،  من عقل أو نقلكذل على ليلعدم الدل، الًيرها تفصكذي

 :وقال العالمة يف شرحه، ركل مع التذييف وجوب التفص، ديل احملقق الطوسي يف التجركولذا استش

   .ره مفصالًكذيح وقع منه وان مل يل قبكان االجتزاء بالندم عن كالم

ففي اخلصال يف ،  ندماًىثر خضوعاً وأقوكونه أكولعلّه ألجل ، كال يف استحباب ذلكشإنعم ال 

نا يما حفظته عل و: فقولوا،م وما مل حتفظواكوا عند امللتزم مبا حفظتم من ذنوبقرأ «:ث األربعمائةيحد

ه من يل عليلعدم الدل، ل مرةكة ير املعصكرار التوبة عند تذكب تجيوال ، )٢(»ناه فاغفره لناي ونسكظتفح

قلنا مل وإمنا ،  بعض النصوصكوقد ورد بذل، ثر خضوعاًكألنه أ،  أفضلكان ذلكن إعقل أو نقل و

   .هاريواألصل عدم وجوب غ، طالق للتوبة األوىلرار لشمول اإلكب التجي

                                                

. ١٤ جهاد النفس حأبواب من ٨٦ الباب٣٦٠ ص١١ج: وسائلال) ١(

.  السطر األخري٦١٧ص: صالاخل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٣

 :فقد قال بعض، ابيعتاد االغتينه كل، وندم ب مرة زنا فتابكما لو ارتكض التوبة يأما مسألة تبع

ن القبح سبباً فال كيوإن مل ، ان سبب التوبة لزم عمومهاكألن القبح إن ، بعدم صحة مثل هذه التوبة

ون ضعف كيأو أن ،  سبباًون شدة القبحكان أن تكمإل، ضيان التبعكمإن الظاهر كل، توبة عما تاب منه

ة يب املعصكرم االستغفار ملرتحيوهل ، التالزم على ليوال دل، توب منه هو السببيالشهوة يف الذي 

 إىل بل هو تدرج، ن الظاهر عدم احلرمةكل، ئاملستهزكان كنه إث يح، كحتمل ذلا ؟هاياملستمر ف

   .هايبأا رمبا تنتهي إل، ركء واملن عن الفحشاىل يف الصالة اليت ال تنهيما قك، قةياالنقالع حق

ن إث يح، ة يف هذا احلال عقالًيثر أمهكألا أ، ام األمواتكحأمث إن املصنف جعل التوبة يف عداد 

 اهللا صلى( ث علّم رسول اهللايوشرعاً ح، رب األضراركنسان بسببه ألحق اإليو، بعد املوت تنقطع التوبة

قبل مني ا ريثكعفو عن الي وريسيقبل اليا من ي «:قوليسوق أن ان يف الك الشاب الذي ك ذل)ه وآلهيعل

وفقنا اهللا سبحانه للتوبة ، تفي منها ذا القدركة نريثك وللتوبة مباحث .)١(»ريثكعف عين الا وريسيال

   . الطاهرينمبحمد وآله،  والرجوع من احلوبةةوحسن األوب

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٣٩ الباب٦٦٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٤

 الودائع واألمانات اليت عنده مع وردة،  الناس الواجبجيب عند ظهور أمارات املوت أداء حقوق): ١ـ مسألة (

  . مع االستحكام على وجه ال يعتريها اخللل بعد موته، والوصية ا مع عدمه،اإلمكان

  

 ورد الودائع واألمانات، أداء حقوق الناس الواجبة، ب عند ظهور أمارات املوتجي{ :)١ مسألة ـ(

داء احلقوق اليت منها أيف وجوب  الكشإ ال خالف وال }ع عدمهة ا مي والوص،انكماليت عنده مع اإل

ما ال ك ؟أم ال ظهرت أمارات املوت، ومطالبة صاحبه مع وصول وقت احلق، واألمانات رد الودائع

، ةيأو وص، ليكمن تو، بيه بالتسبيوجب عل،  باملباشرةكن من ذلكتمييف أنه إذا مل  الكشإخالف وال 

اته ي أو يف حال ح}ها اخللل بعد موتهيعتريوجه ال  على امكمع االستح{األداء ألنه نوع من ، أو حنومها

داء أفإنه خالف ، مةك مستحريغ ديعطاء األمانة بإصح يلوضوح أنه ال ، إذا مل تظهر أمارات املوت

 عند ظهور أمارات كة ذليدكآال يف كشنبغي اإليما ال ك، داء األمانةأوقد أمر اهللا سبحانه ، األمانة

ه يف سائر ك خبالف تركان التداركمإثر تعرضاً للعقاب لفوات ك الواجب عنده أكألن تر، وتامل

ل يوإذا ق، هري غنيوب نهي بريخيأو ، ناًييب الرد تعجيالم يف أنه هل كوإمنا ال، كان التداركماألوقات إل

 قال باألول : احتماالت؟ة الثالثنيأو ب، شهادإلا الرد ونيأو ب، ةي الرد والوصني بيريفهل التخ، يريبالتخ

   على ألن األدلة إمنا دلت، والظاهر هو الرابع، وبالثالث الشرائع، وبالثاين القواعد، املصنف



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٥

  ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإىل﴿ :قوله سبحانهك، وأداء احلقوق عةيوالود مانةألوجوب رد ا

تحقق ي كوذل، مها من األدلةريغ إىل .)٢(» حق امرء مسلمىتوي لئالّ «:)المالسعليه ( وقال، )١(﴾أَهِلها

ون حاهلما حال كيف، داءان يف الوصول واأليفكيشهاد ة واإليون الوصكل من الثالثة مع االطمئنان بكب

ضاً نوعان آخران ي مها أكذلك، نه نوع من األداء والردأما ال شبهة يف كف، ليكصال بسبب الوياإل

سبب الوارث وحنوه، والوكالة أداء بداء  أشهادبسبب الوصي، واإلة أداء يمر أن الوص األىمنته ،منهما

   .ليكسبب الوب

 إىل ض حلقوق الناسيهما تعريفف، شهاد مظنة عدم الوصولإلاو، ذية مظنة عدم التفي إن الوص:قاليال 

  .داءخبالف األ، اخلطر

الة ك ـ يف الوي العقالئريض ـ غيضر التعريما ال كف، ةالكالم يف الوكهما هو اليالم فك ال:قاليألنه 

ما ك،  جائزري غكشهاد معرضاً عند العقالء للخطر فذلإلاة ويانت الوصكأما إذا ، همايضر في ال كذلك

   .ضاًيالة أك يف الوكوز ذلجيال 

أن ما ك، ودعه عند الوصي أو الوارثيق له أن حي إن املودع أودع املال عند هذا فال :إن قلت

   ؟همايم األمانة إليوز له تسلجيفال ، هريصاحب املال إمنا استأمن هذا ال غ

                                                

. ٥٨اآلية : سورة النساء) ١(

. ٣٦ ح٣١٥ ص١ج: العوايل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٦

الم كوإمنا ال، هري غكستأمن املاليصال إذا مل يالة يف اإلكومثله الو، المك هذا خارج عن حمل ال:قلت

 قال يف أنه لذاكو، هيسواء أودعه عنده أو ائتمنه عل، هي وصول املال إلهمه إالّي ال كان املالكما يف

ما ك( : وقال يف اجلواهر يف شرحه.)١()شهاد اوجب اإل، وإذا ظهر للمودع أمارة املوت( :الشرائع

ه يل من علك على ةيوجتب الوص( :وقال يف القواعد، )٢()نهميه خالفاً بيبل ال أجد ف،  واحدريصرح به غ

 .حيواملفات، والسرائر، ةيا الغنيما يف وصاك ،)٤()مجاعاًإ( :رامة يف شرحهك وقال يف مفتاح ال.)٣()حق

   .ره املاتنكما ذعلى  ،داء األيني عدم تعني بعض الشراح واملعلقحورج

                                                

. مؤسسة الوفاءط  ١ س٤٠٢ ص:شرائع السالم) ١(

.  باب حفظ الوديعة١١٨ ص٢٧ ج:اجلواهر) ٢(

. ١ س١٧ ص:قواعد األحكام) ٣(

. ١ س٤٠٨ ص١ ج:رامةمفتاح الك) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٧

 وجب ، وحنوهاكالصالة والصوم واحلج إذا كان عليه الواجبات اليت ال تقبل النيابة حال احلياة): ٢ـ مسألة (

ا إذا كان له مالالوصي بل مطلقاً،ة ع إذا احتمل وجود مترب  

  

 بل }واحلج الصالة والصومكاة يابة حال احليه الواجبات اليت ال تقبل النيان علكإذا { :)٢ مسألة ـ(

 ،للعاجز جسداً واحلج، فارةكوصوم ال، نيما يف بعض أقسام الثالثة مثل صالة قضاء األبوكن قبلها إو

 ألنه }ان له مالكإذا {، ذراًأو ع اراًياته اختيستنب عنها يف حال حي إن مل }ة ايوحنوها وجب الوص{

نه كمين مل إين ييوتع، ابةياة وجازت النينه يف حال احلكمأن إي يريفهو واجب خت، نوع من األداء الواجب

   .اتهيابة يف حال حيأو مل جتز الن، اةييف حال احل

، ناًييجب تعفراغ واان سبباً لإلكلما كف، فراغ الذمةإاً هو كأو مال  إن املأمور به نصاً:وإن شئت قلت

  .ان له عدلكن إاً يريوخت، ن له عدلكين مل إ

ب جيفإنه ، ربكالوالد األك، داءه األيب علجيان له ويل ك أو }بل مطلقاً إذا احتمل وجود متربع{

ال تقاوم ، ام الوالديوعدم ق، وأصالة عدم وجود املتربع، فراغ الواحبإل اك مالكفإن يف ذل، عالمهإ

فراغ قطعاً ـ م لوجوب اإلكفإن العقل حا، مع االحتمال حىت عالمواإل، ةيلوصاملوجب ل فراغل اإليدل

قوم مقام القطع به يملا حقق يف األصول من أن احتمال االمتثال ، ن القطع به ـ وإال فاحتماالًكمأن إ

   .عند تعذره



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٨

  .ها أيضاًة باستئجار جيب إعالمه أو الوصي، كالصالة والصوم اليت فاتته لعذروفيما على الويلّ

أو ، عالمهإب جي، اليت فاتته لعذر والصوم الصالةكالولّي  على مايوف{ :ظهر وجه قولهيومما تقدم 

ه حال يؤدي أن ني باًريأو خم، جار إنسان اآلن ألدائه بعد موتهيصح استي بل }ضاًيجارها أية باستيالوص

   .اتهيابة يف حال حي جاز الناإذ، أو بعد موته، اتهيح



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٤٩

  ث،جيوز له متليك ماله بتمامه لغري الوار): ٣ ـمسألة (

  

 للقاعدة كوذل، مهاريأو غ أو هبة  بصلح} الوارثري ماله بتمامه لغكليوز له متجي{ :)٣ مسألة ـ(

 :مثل، قاعاتيدلة العقود واإلأومات مع ول،)١(»مواهلمأ على ن الناس مسلطونإ «:ةية القطعياإلسالم

﴿عيالْب لَّ اللَّه٢(﴾أَح(،راٍض﴿ وت نةً عِتجار﴾)نيالصلح جائز ب« و،)٤(»املؤمنون عند شروطهم« و،)٣ 

يف الرجل  :)السالمعليه ( عن الصادق ريخرب أيب بصك، األخبار اخلاصة إىل ضافة هذا باإل،)٥(»نياملسلم

ن لصاحب إ ،ه املوتيأتيأن  إىل شاءيصنع به ما يهو ماله  «: فقال؟عل ماله لقرابتهجيسعه أن يله الولد أ

ه يأتيأن إىل ، هكوإن شاء تر، وإن شاء تصدق به، إن شاء وهبه، اًيعمل مباله ما شاء ما دام حيأن  املال

   .)٦(»ضر بورثتهيعوله وال يع من يضي أن الفضل يف أن ال إالّ، س له إالّ الثلثي به فليفإن أوص، املوت

ه شيء من الروح ي أحق مباله ما دام فصاحب املال «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، وموثق عمار

   .)٧(»ث شاءيضعه حي

                                                

. ٧ ح٢٧٢ ص٢ ج:البحار) ١(

. ٢٧٥اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ٢٩اآلية : سورة النساء) ٣(

. ١٧٣ ح٢٩٣ ص١ ج:العوايل) ٤(

. ٢ ححل أحكام الصأبواب من ٣ الباب١٦٤ ص١٣ ج:الوسائل) ٥(

. ١٠ ح باب صاحب املال أحق مباله ما دام حيا٨ً ص٧ ج:الكايف) ٦(

. ١ ح باب صاحب املال أحق مباله ما دام حيا٧ً ص٧ ج:الكايف) ٧(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٠

 به لغريه  فإذا أقر، ألن املال بعد موته يكون للوارث،لكن ال جيوز له تفويت شيء منه على الوارث باإلقرار كذباً

  ت عليه ماله فوكذباً

   .ريه خرب أيب بصيما دلّ علك ،ان ضاراً بورثتهك إذا كره ذلكينعم 

ن له كيمل ،  لهكيعتق ممال أنصار قال لرجل من األ)ه وآلهي اهللا علصلى(  أن النيب:ايفكلويف مرسل ا

وحمل هذه املسألة  .)١(»ففون الناسكتي ة صغاراًي صبكتر «: وقال)ه وآلهي اهللا علصلى(  فعابه النيب،همريغ

   .ضيمنجزات املر

ألن { :اًي وثان.ذب حمرمك :نه أوالً أل}ذباًكقرار الوارث باإل على ت شيء منهيوز له تفوجين ال كل{

 حق امرء ىتويلئال « وقد ورد أنه }ه مالهيذباً فوت علكه ريقر به لغأفإذا ، ون للوارثكياملال بعد موته 

يف " املقر له" ريقاع الغيإ ألنه : وثالثاً.ت حقوق الناسيضرورة عدم جواز تفو إىل ضافة باإل.)٢(»مسلم

ظهار أنه إمث ، الرجل واملرأة على وعدم العقد،  اخلمرريسقاء الغإل يو من قب فه،علمين كين مل إاحلرام و

   .ك ذلريغ إىل ،ح شرعاًي صحريوقعهما يف وطء غيعقد هلما مما 

  عطاءإقراره جاز له عدم إمث لو علم الوارث كذب مورثه يف 

                                                

. ١٠ باب صاحب املال أحق مباله ما دام حياً ذيل احلديث ٩ ص٧ ج:الكايف) ١(

. ٣٦ ح٣١٥ ص١ ج:العوايل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥١

 وكذا إذا ، مشكله أيضاً لكن، حيتمل عدم وجوب إعالمه،نعم إذا كان له مال مدفون يف مكان ال يعلمه الوارث

  ، واألحوط اإلعالم،كان له دين على شخص

  

ان كا يف صحة االقرار كوان ش، ز له أخذ املالجي مل رثذب املوكن علم املقر له إو، املال للمقر له

الم يف كل اليوتفص، ان يف مورد التهمةكن إو، حيالصح على الالزم األخذ بظاهره محالً لفعل املسلم

   .قرارتاب اإلكة وي باب الوص يفكذل

د جمهول الرقم يان له يف املصرف رصك أو }علمه الوارثيان ال كون يف مفان له مال مدكنعم إذا {

صالة  أل}عالمهإتمل عدم وجوب حي{ ان له عند أحد مالكذا إذا كو، علميوارثه إذا مل  إىل صليال 

 حق ىتويلئال  ":بقوله) السالمعليه ( عنه ىق ما يونه من مصادك ل}لكضاً مشينه أكل{عدم الوجوب 

أنه لذا صرح كو، تمان الشهادةكل يون من قبكيف، عالمهإخفائه وعدم إوقد تواه املورث ب" امرء مسلم

   .)١()اعهياف ضخيمن له حق  على ةيبوجوب الوص(المه كي كيف حم جامع املقاصد

، عراض عنهصح اإلي وهل }عالماإل{ بل األقرب }واألحوط، شخص على نيان له دكذا إذا كو{

   حىت ون مصرف إنسان آخركيألنه ، سرافاًإن كيما مل ي عنه فما إذا طرح متاعه يف الشارع استغناًءك

                                                

. ٩ السطر٤٨ ص:جامع املقاصد) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٢

فواجب يقيناً عدم اإلعالم تفويتاًوإذا عد .  

  

ون يف كي و،رثه الوارثيفال ، اً لهكونه ملكرج عن خي حىت برائهإو ونيأو هبته ملد، تهيرج عن مالخي

 }ناًيقيتاً فواجب يعالم تفووإذا عد عدم اإل{ لعمومات األدلة كالظاهر ذل، عالم مفوتاً حلقهه اإلكتر

أم هلا ، تي تفوريوغ، تيتفو :الم يف أنه هل للمسألة صورتانكن الكل، ت مال الناسيوز تفوجيألنه ال 

   .وركل املذيفال وجه للتفص،  الظاهر الثاين؟ت فقطيصورة واحدة هي التفو



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٣

 وعلى تقدير النصب ، هلم أو ملاهلم عدمه تضييعاً إذا عدإالّ م على أطفالهال جيب عليه نصب قي): ٤ـ مسألة (

  ،جيب أن يكون أميناً

  

عاً هلم أو يي إذا عد عدمه تضإالّ{ الصغار }أطفاله على ميه نصب قيب علجيال { :)٤ مسألة ـ(

، وأما الوجوب يف املستثىن، هيل عليصل بعد عدم وجود دلفلأل،  منه أما عدم الوجوب يف املستثىن}ملاهلم

، همكه تريرم علحيه يفمع القدرة عل، طالقه شامل ملا بعد موتهإو، فألنه مأمور حبفظهم وحفظ أمواهلم

لْيخش و﴿ : تعاىله قولهيدل علي بل رمبا .)١(»عوليع من يضيملعون من  ملعون «:ثيوقد ورد يف احلد

ت لَو لَالَّذينةً ِضعافاً خافُوا عيذُر لِْفِهمخ كُوا ِمنرو قُوا اللَّهتفَلْي ِهمديداًيالً سقُولُوا قَوا تدل،)٢(﴾لْيفإ  

 ة تدليالزمة العرفوبامل، تهيب وباله ذريصيال  حىت ري يف أوالد الغىه التقويب علجي، ةيأنّ من له ذرعلى 

ة بعد يوألم ـ ألن هلا وال واجلد ل من األبك يف كذلكم كهر أن احلمث الظا، ة مطلقاًيحفظ الذرعلى 

، والظاهر أن حال انون حال الطفل، ذن شرعيإ شأن األطفال بتوىليل من كاجلد ـ بل واألب 

   .اًكطالق األدلة لفظاً أو مالإل، م حاهلمايالق إىل وحال العاجز احملتاج

   ني األمرين نصب غ أل}ناًيون أمكيب أن جير النصب يتقدعلى و{

                                                

. ٧ ح مقدمات التجارةأبواب من ٢٣ الباب٤٣ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

. ٩ية اآل: سورة النساء) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٤

  . جيب أن يكون أميناًوكذا إذا عني على أداء حقوقه الواجبة شخصاً

  نعم لو أوصى بثلثه يف وجوه اخلريات غري الواجبة ال يبعد

  

والظاهر ، طيوالتفر فراطوعدم اإل، الوثوق بصحة تصرفاته واملراد باألمانة، ع احملرميينوع من التض

والقول بالتالزم ، هي علليال دل، ما عن مجعكفالقول باالشتراط ، هايل عليلإذ ال د، عدم اشتراط العدالة

   .ة يف مسألة اشتراط عدالة الوصييتاب الوصكالم يف كل اليوتفص، ع ممنوعييوالتض  عدم العدالةنيب

، عيي تضني األمري ألن نصب غ}ناًيون أمكيب أن جي الواجبة شخصاً هداء حقوقأ على نيذا إذا عكو{

ان كما إذا ك،  بذاتهناًين أمكين مل إو، داءاألمانة يف احلفظ واأل، مث املراد باألمانة،  احلق حرامعييوتض

ومها حاصالن يف ، اع ووصول احلقيإذ املقصود هو عدم الض، ن التخطي عنهكتميشراف ال إحتت 

   .المكمفروض ال

 كم به مثليان القكذا إ «:)السالمعليه ( بقوله، ةيأو األمانة الشخص، شتراط العدالةأما االستدالل ال

 كالم يف ذلكل اليوتفص، ال موضوعي قيين الظاهر أنه طرأ :هي فف)١(»د فال بأسيأو مثل عبد احلم

   .) اهللارمحه( خياسب الشكمعلى تبناه كما  إىل ولكمو

  بعد يال ،  الواجبةريات غري بثلثه يف وجوه اخلينعم لو أوص{

                                                

. ٢ ح عقد البيع وشروطهأبواب من ١٦ الباب٢٧٠ ص١٢ج: والوسائل. ١٣ س٤٣١ ص٢٨ ج:اجلواهر) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٥

  .ء إذا كانت راجعة إىل الفقرا خصوصاً، ال خيلو عن إشكال لكنه أيضاً،ناًعدم وجوب كون الوصي عليها أمي

  

ما له أن كف، تيته للميمال على ىبقي ألن الثلث ك وذل}ناًيمأها يون الوصي علكعدم وجوب 

 }الكشإلو عن خيضاً ال ينه أكل{ه ألي شخص ية عليعل الوالجي له أن كذلك، ه بأي وجهيتصرف في

ال تكُن ِللْخاِئنني و﴿ : تعاىلقال، أي أمر من األمور على ةية اخلائن للواليعدم صالحالحتمال 

 الوجه املأمور به من قبل صاحبه ري املال بغألن تصرف اخلائن يف، مثاإل على ةعانإ وألنه )١(﴾خصيماً

  .احلرام على عانةإ هيعانة علفاإل، حرام

ة مما توجب يون الوصك أن تنييف املسألة بل ي وهذا تفص}الفقراء إىل انت راجعةكخصوصاً إذا {

ة يألن الوص، ة اخلائنيوز وصجيفال ،  املسجدريوتعم الفقراء إىل صالية لإليالوصك، أو اجلهة ريحق الغ

ع ال يي تضكوذل، ريحق الغ على ة للخائنيتول اخلائن إىل صاءيون اإلكيف، توجب احلق للفقراء واجلهة

ام يوالص والصالة أو احلج، هيأو قراءة القرآن عل، نارة قربهإة بيلوصاك، كذلكون ك أن ال تنيوب، وزجي

حج عنه مستحباً مثالً يل ئاًيعطاه شأفحاله حال ما إذا ، ع حقييس بتضيألنه ل، ة اخلائنيجوز وصيف، عنه

ألن ، ة اخلائنيابة تصح وصيانت من باب النكة لو يهو أن الوص ل آخريويف املسألة تفص، جحيفلم 

  "أمواهلمعلى سلطنة الناس " ىمقتض

                                                

. ١٠٥اآلية : سورة النساء) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٦

سلّمه يله أن جيوز  كذلك، ل اخلائن مالهكويوز له أن جيما كف، عدم اعتبار شيء من العدالة واألمانة

ة ية مل تصح وصيانت من باب الوالكولو ، أمرهيعمل ما يله وال كأين علم أنه إو، ئاًيعمل شيده ليب

، عطائها للخائنإرد من يألن العرف ال ، اخلائن إىل بعطاء املنصإق يليوال ، ة منصبيألن الوال، اخلائن

،  نصبهم نصب الشارعريصيمضاء وباإل، ازهمكعملون به حسب ارتيتعلق مبا يمضاء الشرعي واإل

ون حمرمة كفت، اًية حمرماً خارجيما إذا استلزم الوصيإال ف، وهو اجلواز مطلقاً، ل آخري تفصيوالظاهر لد

 على أو، عرضهن للزنايعلم أنه يوهو  هيجوار على اًيما إذا جعله وصك ،مثاإل على عانةمن باب اإل

  .ك ذلريغإىل ، اره هلا يف اخلمرجيإعلم يوهو  نهيكاكد

 كرت لذلكواألدلة اليت ذ، ل السلطنةياملنع بعد عموم دل على ليفلعدم الدل،  منهستثىنأما اجلواز يف امل

  .خمدوشة

، لية اليت هي من هذا القبيصلح للوالين أن اخلائن ال يإذ من أ،  خيفىالها ما يفف، أما أدلة املانع مطلقاً

فال ، اخلائن على مثإفال ، فقد أهدر ماله  هو الذي سلّط اخلائنكن املالإث يوح، هاية ال داللة فيواآل

ث ال حرمة ملن يح، طرح متاعه يف الشارع العاميل أن يبل هو من قب، مثاإل على نه معاونةيكون متكي

  .عراضه عنهإتلفه بعد يأو  هيي علشمي

عطه أئاً وقال يعطاه شأة حال ما إذا ين حال الوصإ :هيفف، ل بعدم اجلواز يف احلق واجلهةيوأما التفص

  ن القولكميفهل ، ري الفقكلذل



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٧

   .مكّل السلطنة حميفإن دل، كة ختتلف عن ذلين الوصأ على ليوال دل،  إذا علم بأنه خائنكحبرمة ذل

 يف كالم حول ذلكما فصلنا الك، نهمايم الفرق ب ال نسلّ:ه أوالًيفف، ةيابة والوالي الننيل بيوأما التفص

  .د من هذا الشرحيتاب التقلك

شترط يأمواله  على ةيعله العرف من الوالجيم أن ما ال نسلّ، ة منصبيم أن الوالي بعد تسل:اًيوثان

  . منهيف جواز املستثىنالم كهذا متام ال، ناًيها أميون الويل فكيالشارع أن 

 وقد تقدم قوله، ع يف مسألة اجلواريييوألنه تض، احلرام على ةعانإفألنه ، وأما عدم جواز املستثىن

واهللا ، تاب آخركل موضعه يالم يف املسألة طوك وال.عوليع من يضيلون من عملعون م :)السالمعليه (

  .امكالعامل حبقائق األح



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٨



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٥٩

  فصل

   :وهي أمور، هيتحب علسيض وما ييف آداب املر

   . تعاىلر هللاك الصرب والش:األول

  

  }فصل{

   :ر املصنف مخس عشرة منهاك ذ}:وهي أمور، هيستحب عليض وما يداب املرآيف {

 طالق قولهإات متواترة ـ بعد مشول يروا نيال األمرك على دلّي و} تعاىلر هللاك الصرب والش:األول{

 املروي عن النيبك له ـ )٢(﴾من شكَر فَِإنما يشكُر ِلنفِْسِهو﴿ : تعاىلوقوله )١(﴾بشِر الصاِبرينو﴿ :تعاىل

  ض ي املرنينأتب كي «: قال)ه وآلهي اهللا علصلى(

                                                

. ١٥٥اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٤٠اآلية : سورة النمل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٠

 أو أصابين ما مل ، ابتليت مبا مل يبتل به أحد: الشكاية أن يقول وحد، عدم الشكاية من مرضه إىل غري املؤمن:الثاين

  . فال بأس به أو كنت حمموماً، سهرت البارحة:ذا قال وأما إ،يصب أحداً

  

  . )١(»ال أجر له، تب هلوعاًك فإن جزع، حسنات ما صرب

انت ك، رهاكاهللا ش إىل ىوأد، لة فقبلها بقبوهلاي لىكمن اشت :)السالمعليه ( واملروي عن الصادق

 فإذا أصبح محد اهللا، هايان فك مبا ربخيها وال يصرب علي «: قال؟ الراوي ما قبوهلا:قال،  سنةنيعبادة ستك

   .)٢(»انكما على 

، بتل به أحديت مبا مل ي ابتل:قولية أن ياكوحد الش،  املؤمنري غىلة من مرضه إياك عدم الش:الثاين{

 والظاهر أن } فال بأس به،نت حمموماًك سهرت البارحة أو :وأما إذا قال، صب أحداًيصابين ما مل أأو 

ن إ، راهةكورة يف املنت أشد كومثل هذه األقوال املذ، راهةك املؤمن أشد ري غوإىل، هروكة مياكأصل الش

ا أن مك، ذب حمرمك كفبدون االعتقاد بذل، ةيقياحلقد ا املعاين ين أرإو، ةية واملبالغيازد ا املعاين ايأر

 ني بةوال منافا، اميثالثة أأو ، لةيوم وليأو ، لةية قبل مضي لياكهة يف الشاركالظاهر اختالف مراتب ال

  فعن، ايختالف املراتب واملزاال، راهةكات املختلفة يف أبواب االستحباب واليالروا

                                                

. ٤ ح االحتضارأبواب من ١ الباب٧٩ ص١ ج:املستدرك) ١(

. ٢ ح االحتضارأبوابمن  ٣ الباب٦٢٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦١

، بةيتمان املصكو، تمان الصدقةكو، تمان الفاقةك :نوز اجلنةكأربع من  «:)ه وآلهي اهللا علصلى( النيب

   .)١(»تمان الوجعكو

، افرك إىل أو ضره ا حاجةكا مؤمن شميأ «:قولي )السالمه علي(  مسعت أبا عبد اهللا:قال، ونسيوعن 

ا كا رجل مؤمن شميأو، عداء اهللاأعدو من  إىل جلى اهللا عز وكفإمنا ش، نهيد على الفهخيمن  إىل أو

   .)٢(»اهللا عز وجل إىل واهكانت شك، مؤمن مثله إىل حاجة وضره

إن  «: فقال؟ضية للمرياكد الش سألته عن ح: قال)السالمعليه ( ل عن الصادقيح مجيويف صح

 :قولي أن ىوكوإمنا الش، ةياكس هذا شيوقد صدق ول، ةوم وسهرت البارحي محمت ال:قوليالرجل 

   .)٣(»صب أحداًيصابين ما مل أ لقد :قوليو، بتل به أحديت مبا مل يلقد ابتل

اهللا عز  إىل ركوش ،ام من الناسيتم وجعاً أصابه ثالثة أكمن  «:)السالمعليه ( ني املؤمنريوعن أم

   .)٤(»ه منهيعافياهللا أن  على ان حقاًك، وجل

   .)٥(»لةي لىمح «:)ه وآلهي اهللا علصلى( يبة عن النيويف روا

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٣ الباب٨١ ص١ ج:املستدرك) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٦ الباب٦٣١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٥ الباب٦٣٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٩ ح االحتضارأبواب من ٣ الباب٦٢٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

. ٢٢ ح االحتضارأبوابن  م١ الباب٦٢٥ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٢

  . مرضه إىل ثالثة أيامي أن خيف:الثالث

  . أن جيدد التوبة:الرابع

  . أن يوصي باخلريات للفقراء من أرحامه وغريهم:اخلامس

  

ورة يف كات املذيها من الرواريغإىل ، )١(»لةي ولوماًي «:)ه وآلهياهللا عل صلى(ه عن ىخرأة يويف روا

  .ثيتب احلدك

ولعلها ختتلف يف مراتب ، يكقوهلا الشايات اليت يفيكتلف حسب الخي ةياكمث الظاهر أن حلن الش

  .راهةكال

   .}اميثالثة أ إىل في مرضهخي أن :الثالث{

 أو ،)٢(» مرةنيوم سبعي«ل كواستحباب استغفار ، التوبةطالقات أدلة  إل}دد التوبةجي أن :الرابع{

ومن احملتمل أن مل ، دار اآلخرة إىل نسانحال احتمال انتقال اإل ن حال املرضإث يوح، )٣(»مائة مرة«

م به كلما حكو، امكحا يف مراتب العلل لألإث يوح، فهي راجحة عقالً، ن قبلت توبته السابقةكت

 على  خاصاًالًيوجد دل ولعل املصنف، فهي راجحة شرعاً،  به الشرعمكح العقل يف هذه املرتبة

   .االستحباب مل نظفر به

  .}همريرحامه وغأات للفقراء من ريوصي باخلي أن :اخلامس{

                                                

. ٨ ح االحتضارأبواب من ٣ الباب٦٢٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٥ ح باب االستغفار٥٠٤ ص٢ ج:الكايف) ٢(

. ١٠ حفارغ باب االست٤٣٩ ص٢ ج:الكايف) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٣

  . أن يعلم املؤمنني مبرضه بعد ثالثة أيام:السادس

  

يكُم ِإذا حضر أَحدكُم كُِتب علَ﴿ : تعاىلفقد قال، رحامهأ ريأو لغ، رحامهأ الفقراء من ريأي لغ

، املال" ريباخل" واملراد )١(﴾الْأَقْربني ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتقني الْوِصيةُ ِللْواِلديِن والْموت ِإنْ ترك خيراً

فراط إه يون فكيفال ، والشرع عرفه العقليالشيء الذي  "باملعروف"و، وحبضور املوت ظهور عالماته

وص عند موته لذوي يمن مل  «: أنه قال) السالمعليهما( هين أبعوقد ورد عن جعفر بن حممد ، طيوتفر

 مثل قوله، ضاًيان أيفإنه عص، أوامر الندب" انيعص" واملراد .)٢(»ةيرثه فقد ختم عمله مبعصيقرابته ممن ال 

ة ي لوضوح عدم وجوب الوصكوذل، اهب فعصيأمره الطب :ك ومثل قول)٣(﴾ آدم ربه عصىو﴿ :تعاىل

   .ريوعمومات عمل اخل، ةيها عمومات الوصيدل عليف اترية ملطلق الفقراء واخليهذا وأما الوص، لألقرباء

من  نايف ما تقدميال حىت ، دكآ }اميبعد ثالثة أ{ مطلقاً و} مبرضهنيعلم املؤمني أن :ادسالس{

ؤذن يم أن كض منينبغي للمري «:)السالمعليه ( قفعن الصاد، "اميثالثة أ"تمان املرض كاستحباب 

، هيهم إلمشاه مبيؤجرون في نعم فهم :ل لهيفق» هيؤجرون فيو هميؤجر فيف، عودونهيف، خوانه مبرضهإ

   حسنات ر عشكتب له بذلكيهم فيؤجر فيتسابه هلم احلسنات فكبا «: فقال؟هميؤجر هو فيف يكف

                                                

. ١٨٠اآلية : سورة البقرة) ١(

. ٣ ح من أحكام الوصايا٨٣ الباب٤٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

. ١٢١اآلية : سورة طه) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٤

  .اإلذن هلم يف عيادته: السابع

  .دم التعجيل يف شرب الدواء ومراجعة الطبيب إال مع اليأس من الربء بدوا ع:الثامن

  

   .)١(»ئاتي ا عنه عشر سحىميو، رفع له عشر درجاتيو

ما هو كعالم  اإلريوهذا غ، هينعه عن الدخول إلميال   فإذا جاءه عائد}ادتهيذن هلم يف ع اإل:السابع{

س من أحد يفإنه ل، هيدخلون عليأذن للناس يم فلكأحدإذا مرض  «:)السالمعليه ( اظمكفعن ال، واضح

   .)٢(» وله دعوة مستجابةإالّ

 أو طول }أس من الربء بدوايإالّ مع ال، بيومراجعة الطب، ل يف شرب الدواءيعج عدم الت:الثامن{

عاجل يف، سقمه على من ظهرت صحته «:)السالمعليه ( فعن الصادق، كشبه ذلأأو ما  أو شدته املرض

   .)٣(»اهللا منه بريء إىل ناإفمات ف ه بشيءنفس

 كمساإنفع يف البدن من أس شيء يول، ج داًءيهيس من دواء إالّ ويل «:)السالمعليه ( اظمكوعن ال

  . )٤(»هيتاج إلحي عما إالّ، ديال

   الداء فإذاكجتنب الدواء ما احتمل بدن «:)السالمعليه ( وعنه

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٨ الباب٦٣٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٩ الباب٦٣٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٤ الباب٦٢٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤ الباب٦٢٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٥

   .)١(»تمل الداء فالدواءحيمل 

 ضافةهذا باإل، ق عدم احتمال الداءيمن مصاد، وشدته، وطول املرض، أس من الربءيعلوم أن الومن امل

   .» حقاًكي علكفإن جلسد «:)السالمعليه ( قولهإىل 

  .)٢(...ألبدانا والطب حلفظ ... أربع إمنا العلوم :)السالمعليه ( عليوعن 

   .)٣(»صحتهعلى  غلب مرضهيت ي املسلم حىتداويال  «:)السالمعليه ( وقال

 مرضينأون الذي كي حىت ىتداوأفقال ال ، اء مرضياً من األنبين نبإ «:)السالمعليه ( وعن الصادق

   .)٤(»فإن الشفاء مين، ىتداوحىت ت كيال أشف :هي اهللا إلىوحأف، ينيفشيهو الذي 

   يف ضربته )السالمعليه ( ني املؤمنريمام أموقد راجع اإل

                                                

 .٥ ح االحتضارأبواب من ٤ الباب٦٣٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٤٢ ح٢١٨ ص١ ج:انظر البحار) ٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤ الباب٨٢ ص١ ج:املستدرك) ٣(

. ٧ ح االحتضارأبواب من ٤ الباب٦٣٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٦٦

  .تمل الضرر أن جيتنب ما حي:التاسع

  .داووا مرضاكم بالصدقة): صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا،  أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء:العاشر

  

  . )١(بيالطب ه السالم لعضدهيري علكوالعس

 علم أنه ني حك فهو قال ذل)٢(»مرضينأب يالطب «: قال)هيرضوان اهللا عل(أما ما ورد من أن أبا ذر 

   .بينفع الطبيوت وال مي

ما ، والغذاء  الدواءل إنسان يفكأخذ بقول ي ض غالباًي فإن املر}تمل الضررحيتنب ما جي أن :التاسع{

باملناط ، الً مستحبيان قلكفإن دفع الضرر احملتمل إذا ، ه هنايه عليولذا لزم التنب، كتمل الضرر يف ذلحي

   .ةكهلالت إىل لقاء النفسإألنه من ،  احملتملريثكيف وجوب دفع الضرر ال

ه ي اهللا علصلى(  قال رسول اهللا،بشيء{ بل أي إنسان ألجله }تصدق هو وأقرباؤهي أن :العاشر{

 عن النيب )السالم معليه( عن آبائه )السالمعليه (  فعن الباقر،})٣(»م بالصدقةكداووا مرضا «:)وآله

   .)٤(»صدقةم بالكاضالصدقة تدفع البالء املربم فداووا مر «: قال)ه وآلهي اهللا علصلى(

                                                

). ليه السالمع( كيفية شهادته ووصيته ١٢٧ الباب٢٣٤ ص٤٢ ج:البحار) ١(

. سالم أيب ذرإ بيان كيفية ٤٣٠ ص٢٢ ج:البحار) ٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٢٢ الباب٦٤٨ ص٢ ج:ئلالوسا) ٣(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٢٢ الباب٦٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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١٦٧

  . وسائر العقائد احلقة، واملعاد، واإلمامة، والنبوة، أن يقر عند حضور املؤمنني بالتوحيد:احلادي عشر

  

 فقال له ؟ضيلهم مركال ينين يف عشرة نفر من العأه يلإ ىكأن رجالً ش :)السالمعليه ( اظمكوعن ال

 منفعة ىجدأوال ، ن الصدقةجابة مإس شيء أسرع يفل، دواهم بالصدقة «:)السالمعليه (ى موس

   .)١(»ض من الصدقةيللمر

   .)٢(»تة السوء عن صاحبهايالصدقة تدفع م «:)ه وآلهي اهللا علصلى( عن النيب )السالمعليه ( وعن الباقر

ه من ريعطاها غأأو ، عطاها بنفسهأسواء ، ضياستحباب الصدقة للمر على تدل ثيهذه األحادفإن 

   .أو سائر الناس قيأو صد بيقر

وسائر { والعدل }واملعاد مامةواإل والنبوة ديبالتوح، نيقر عند حضور املؤمني أن :احلادي عشر{

ة ـ إذا حضرته الوفاة ية الوصيفيك ـ يف : أنه قال)ه وآلهي اهللا علصلى(  فعن النيب}العقائد احلقة

 يف دار كيعهد إلأين إ ـ و:أن قال إىل اللهم فاطر السماوات واألرض ـ «:ه قاليواجتمع الناس إل

ت ين أهل بأو، تاباًكوبالقرآن ، اًيول يعلوب، اًيومبحمد نب، ناًيسالم دوباإل،  رباًكت بيين رضأا يالدن

  كينب

                                                

. ٤ ح االحتضارأبواب من ٢٢ الباب٦٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.٣ ح االحتضارأبواب من ٢٢ الباب٦٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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١٦٨

  . وجيعل عليه ناظراً، على صغارهما أميناً أن ينصب قي:الثاين عشر

  

  . آخرهىلوإ، )١(» ائميت)هم السالميوعلعليه (

، كتيوعلّمها أهل ب، تعلّمها أنت «:)عليه السالم(ي عل ل)ه وآلهيعل اهللا صلى( قال النيبله يويف ذ

وإمنا املقصود االعتراف ذه ، ور أفضلك والظاهر أن الدعاء املذ،)٢(»ليها جربائيمنفقد علّ، كعتيوش

ما أن ك، ل اعتقاد حقك فاملناط آت يف وإالّ، لاور من باب املثكر يف الدعاء املذكما أن ما ذك، األمور

تابة كعلم استحباب يومنه ، مام اهللا سبحانهأوإال فاالعتراف إمنا هو ، مام الناس أفضلأعتراف اال

وقد اعترف ، لك الللمناط يف، ك ذلريط وغيويف الشر، ةيويف ورقة الوص، فنكال على االعترافات احلقة

  .)السالمعليه ( ماممام اإلأ )السالمعليه ( ميد عبد العظيالس

 ) السالمعليها( ة فاطمةي ففي وص}ظراًاه نيعل علجيو، صغاره على ناًي أمماًيصب قني أن :الثاين عشر{

 وماًيواجعل ألوالدي  «:ث قالتي ح)هم السالميعل(ا أوالده على ماًي ق)ه السالميعل(اً ي علتجعل

   ى ووص، بأوالده)السالمعليه ( مام احلسن اإل وصىكذلكو، )٣(»لةيول

                                                

.١ ح االحتضارأبواب من ٣ الباب٣٥٣ ص١٣ ج:والوسائل . يف ذكر غسل األموات١٤ ص:مصباح املتهجد) ١(

.١ ح االحتضارأبواب من ٣ الباب٣٥٣ ص١٣ ج:والوسائل . يف ذكر غسل األموات١٤ ص:مصباح املتهجد) ٢(

. ١٩ س١٧٨ ص٤٣ ج:البحار) ٣(
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١٦٩

  .ماله إن كان موسراً أن يوصي بثلث :عشر الثالث

  

   .نب باألوالدي ز)السالمعليه ( نياحلس

الم يف ك وقد تقدم ال.)١(»تقنهأرحم اهللا امرءاً عمل عمالً ف «:)السالمعليه ( مشمول لقوله والناظر

   .كذل

شبه ألغناهم أو ما ،  ورثتهكضر ذليان ال كو أ }ان موسراكن إوصي بثلث ماله ي أن :عشرالثالث {

  .كذل

 بن آدم تطولت :قولي  وتعاىلكإن اهللا تبار «: قال) السالمعليهم( ئمةعن بعض األ،  محزةفعن أيب

   .)٢(»اًري فلم تقدم خك ثلث يفك نظرة عند موتكأن قال ـ وجعلت ل إىل  بثالثة ـكيعل

من كان كضار يف ومل جي فلم ىمن أوص «: قال)السالمعليه ( عن علي )السالمعليه ( وعن الصادق

   .)٣(»اتهييف حتصدق به 

نسان بعد موته إال من  ملا روي من انقطاع عمل اإل.ةيصدقه جارثلثه عل بعض جيمث األفضل أن 

   .)٤(دعو لهيأو ولد صاحل ، فع به أو صدقه جتري لهتنيعلم  «:ثالث

                                                

. ١٧ س١٠٣ ص٢ ج:األمثال النبوية) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٣٠ الباب٦٥٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

 .٢ ح االحتضارأبواب من ٣٠ الباب ٦٥٨ ص٢ ج:الوسائل )٣(

.١٤ س ١١ ص١ ج:روضة الواعظني )٤(
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  .ا والناظر ، وإعالم الوصي، وتوضيحه،تهحكام أمر وصيإ األمور  ومن أهم، كفنهأ أن يهي:الرابع عشر

 ويستفاد من بعض األخبار وجوبه ، بل قيل بوجوبه يف مجيع األحوال،ن باهللا عند موته حسن الظّ:اخلامس عشر

  .حال الرتع

  

بل ، راهةكان أشد ك، ثرك أىأو أعط، ثرك بأىن أوصإو، روهاكان مكضر بالورثة أمث إن الثلث إذا 

   .ةيتاب الوصك يف كل ذليوتفص، باراًكانوا كما لو ي الورثة فضرين مل إة يباطالً يف الوص

 بل )١(فام قبل مومك أ)السالمعليه ( حضار األئمةإ ملا روي من }فنهك أهيي أن :الرابع عشر{

   .)٢(وحنوطهم

، نيتب من الغافلكيته مل يفنه معه يف بكان كمن  «:)السالمعليه ( عن الصادق، وعن حممد بن سنان

   .)٣(»هيلما نظر إلكان مأجوراً كو

 فال }والناظر ا عالم الوصيإو حهيوتوض تهيام أمر وصكحإ، من أهم األمور{ قد تقدم أن }و{

   .عادةاإل إىل حاجة

ستفاد من بعض يو، ع األحواليل بوجوبه يف مجيبل ق، ظن باهللا عند موته حسن ال:اخلامس عشر{

   قال}األخبار وجوبه حال الرتع

                                                

. عليه السالم  يف سبب وفاته٣٠٢ ص:رشاداإل) ١(

. عليها السالم  يف وفاة الزهراء١٢٥ ص٢ ج:كشف الغمة) ٢(

. ٢ ح التلقنيأبواب من ٢٧ الباب٧٥٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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ستفاد من بعض ي و،)١(﴾نتم ِبربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم ِمن الْخاِسرينذِلكُم ظَنكُم الَّذي ظَنو﴿ :تعاىل

 أن :)السالمعليه ( تاب عليكوجدنا يف  «: قال)السالمعليه ( فعن الباقر، عاألخبار وجوبه حال الرت

مؤمناً بعد التوبة عذب اهللا يال ،  والذي ال إله إالّ هو:منربه على  قال)ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

   .)٢(»نيابه للمؤمنيواغت، سوء خلقهو ،ه من رجائه لهريوتقص،  بسوء ظنه باهللاإالّ، واالستغفار

فإن حسن ، سن ظنه باهللا عز وجلّحي حىت مكحدأوتن ميال  «: قال)ه وآلهي اهللا علصلى( يبوعن الن

تساب كن لإلنسان اكمي، منها حسن الظنة اليت ي أن الصفات النفسال خيفى و.)٣(»الظن باهللا مثن اجلنة

،  عنهاىنهيأو ، ؤمر ايف يكة فياريست اختيقال إا ليفال ، ريكفحها بطول التيواجتناب قب، حسنها

   .واهللا املستعان،  يف علم األخالقكل ذليروا تفصكوقد ذ

                                                

. ٢٣اآلية : سورة فصلت) ١(

. ٢ حوجلّ باب حسن الظن باهللا عز٧١ ص٢ ج:الكايف) ٢(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣١ الباب٦٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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١٧٢
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١٧٣

  فصل

  دةكض من املستحبات املؤي املرةاديع

  

   }فصل{

ات يبل لعله من ضرور، ننايه بينه امع علإ ويف اجلواهر }دةكت املؤض من املستحباي املرةاديع{

ل كضاً فله بيومن عاد مر «:)ه وآلهي اهللا علصلى( فعن النيب، ةريثكخبار أوقد ورد يف فضلها ، نيالد

رفع يو، ئةي عنه سبعون ألف ألف سىحميو، مرتله سبعون ألف ألف حسنة إىل رجعي حىت خطوة خطاها

وم ي إىل ستغفرون لهيعودونه يف قربه وي كلّ به سبعون ألف ألف ملكوو،  ألف درجةله سبعون ألف

   .)١(»امةيالق

 نسبته نسان يف اآلخرةاج اإليواحت، ة هلايفإن رمحة اهللا ال ا، ثيستغرب من أمثال هذه األحاديوال 

  نسبة  اياجه يف الدنياحتإىل 

                                                

. ٩ ح االحتضارأبواب من ١٠ الباب٦٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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١٧٤

  ،فإنه حاضر عند املريض املؤمن ،ويف بعض األخبار أن عيادته عيادة اهللا تعاىل

  

   .اجه يف رحم األمياحت إىل اينسان يف الدناج اإلياحت

ون من ي ملنينة حتتمل سبعكقوة ماك، كراد به اقتضاء العمل ذليما أن إف، ذا من الذنوبكأما غفران 

مثل ما رواه أبو راد به يو أن أ،  مشعة فقطني سبعىلإال إنسان منها تج اإلحين مل إو، ةيهربائكالشمعات ال

 ني تعدل عبادة سنتنيلتي لىلة تعدل عبادة سنة ومحي لىمح «: قال)السالمعليه ( عن أيب جعفر، محزة

ه وألمهيفألب «: قال؟ سنةنيبلغ سبعي فإن مل : قلت:قال»  سنةنيال تعدل عبادة سبعي ثالث لىومح«. 

   .)١(»انهريفج «:قال ،قرابتهبلغ ي  فإن مل: قلت: قال.»فلقرابته «: قال؟بلغاي فإن مل : قلت:قال

 اهللا صلى(  فعن النيب}ض املؤمنيفإنه حاضر عند املر،  تعاىلادة اهللايادته عيويف بعض األخبار أنّ ع{

 إذا مرضت أن كقول عبدي ما منعيف، امةيوم القي اهللا عز وجل عبداً من عباده ريعي «: قال)ه وآلهيعل

 املؤمن فلم كقول مرض أخويف، وال تأمل، ال مترض،  رب العبادنتأ، كسبحان ك سبحان:قولي ف؟تعودين

رامة ك من كوذل، كتها لي فقضكفلت حبوائجكمث لت، وجاليل ولو عدته لوجدتين عنده وعزيت، تعده

   .)٢(»ميعبدي املؤمن وأنا الرمحان الرح

                                                

. ١٠ ح االحتضارأبواب من ١ الباب٦٢٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٠ ح االحتضارأبواب من ١٠ الباب٦٣٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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  ، مرضه أو طال وكذا من اشتد،والدملوالضرس وال تتأكد يف وجع العني 

  

   .هاكره تركيو، ستحب فعلهايفهي من املستحبات اليت ، ادةي العكراهة ترك على دليث يدوهذا احل

 )السالمعليه ( عن الصادق، سباطأبن  ي عل ملا رواه} والضرس والدملنيد يف وجع العكوال تتأ{

عن  وينك وما رواه الس،ال نفي األصل ديكنفي التأ على دليو، )١(»نيادة يف وجع العيال ع «:قال

ه ي اهللا علصلى( نه فعاده النيبي عىك اشت)السالمعليه ( ني املؤمنريإن أم «: قال)السالمعليه ( صادقال

ا رسول اهللا ما وجعت ي :فقال، أم وجعاً جزعاًأ )لهآه وي اهللا علصلى(  له النيب:ح فقاليصي فإذا هو )وآله

   .)٢(»وجعاً قط أشد منه

   .)٣(»والرمد، والضرس، صاحب الدمل :عاديثة ال ثال «:) السالمعليهم(  عنهمىأخررواية ويف 

ن كتميإنَّ صاحب الرمد ال ، ارة هؤالءيد استحباب زكأو عدم تأ،  لعل وجه عدم استحباب:قولأ

و لعل الثالثة تضرهم أ، وصاحب الدمل ال مرض له، لمكن من التكتمي وصاحب الضرس ال ،من النظر

   .اًون العائد معطركياً ما ريثكو، رائحة العطر

    أما إذا طال املرض فلما رواه}ذا من اشتد مرضه أو طالكو{

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ١٣ الباب٦٣٨ ص٢ ج:لالوسائ) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ١٣ الباب٦٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٩ الباب٨٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(
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بل يستحب يف الصباح واملساء،هاروال فرق بني أن تكون يف الليل أو يف الن   

  

   .)١(»الهيض وعي املركفإذا طالت العلة تر «: قال)السالمعليه ( بن أسباط عن الصادق يعل

، هي الفقىه فتويفي فكيولعلّه ، ما اعترف به بعض الشراحك الًيفلم أجد به دلوأما مع اشتداد املرض 

وإمنا محل ، ارة الناس لهيره هو وأهله زكي، ض مع طول علته أو اشتدادهيأن املر، ادةيأن وجه عدم العكو

ال  روهكوامل ن باب املستحبأبعد بنائهم  طالقاتد لإلكعدم التأعلى  ويف الفرع السابق النهي هنا

   .املراتب على مالنحيوإمنا ، دييالتقو طالقدخله اإلي

 امي األنيما ال فرق بك، طالق األدلة إل}ل أو يف النهارييف الل{ادة ي الع}ونك أن تنيوال فرق ب{

شبه مل أجد أأو ما  وم األربعاءيأو  ليراهة يف اللكمن ال فما اشتهر عند بعض الناس، والساعات والشهور

   .الًيبه دل

، صبحي نيضاً حيا مؤمن عاد مرميأ «:)السالمعليه (  فعن الصادق}املساءستحب يف الصباح ويبل {

  ان له ك، ن عاده مساًءإو، سيمي حىت فإذا قعد غمرته الرمحة واستغفروا له، كعه سبعون ألف مليش

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ١٣ الباب٦٣٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  ، بل وال السؤال عن حاله،وال يشترط فيها اجللوس

  

  . )١(»صبحي حىت كمثل ذل

ان يف بعض كن إو، ادة بدوماي لصدق الع} السؤال عن حالهبل وال، ها اجللوسيشترط فيوال {

   . احلالى أن األفضل هو مراعاة مقتضكوال ش، والسؤال اجللوس على ات داللةيالروا

ن أما ك، حسب مراتب الضرر، أو حترم رهكبل ت، ضين أضر املرإادة يمث الظاهر أنه ال تستحب الع

جنيب ادة الرجل األيعك، بةي يف موارد الرإالّ، واألطفال والنساء ادة عامة للرجاليالظاهر أن استحباب الع

شترط فهم يوال ، ةيجنباخللوة باأل، ادا لهيأو ع،  هلاتهاديما إذا استلزم عك، أو ما أشبه للمرأة الشابة

، ؟ادة انونيستحب عيوهل ، هي علىادة املغميع حىت ادة تشمليطالقات العإفإن ، ادة الزائريض عياملر

عودوا  «:ولذا ورد، ة استحبتيه التقيبت حتبباً تقتضجفإن أو، افر واملخالفكادة الي أما ع.احتماالن

 ادةيوال فرق يف استحباب الع، ح بعضها بهيبل تصر، املؤمن إىل نصراف األدلةال،  فال وإالّ.)٢(»مرضاهم

، ادتهيض فتستحب عيملرسرت رجله أو حنوها داخل يف اك ومن ؟أم ال ضاًيون العائد بنفسه مرك نيب

 إذا أوجبت إالّ، واالستحاضة ضيخبالفها يف حال احل، ضةيما أن املرأة يف حالة النفاس تعد مرك

   .االستحاضة املرض

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ١١ الباب٦٣٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٦ ح أحكام العشرةأبواب من ١ الباب٣٩٩ ص٨ ج:سائلالو) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٨

  :وهلا آداب

  . إذا كان املريض طالباً ولكن ال يطيل اجللوس إالّ، أن جيلس عنده:أحدها

  

مث الظاهر ، صابتهمإإال يف أول ، دلة عن مثلهمفالظاهر انصراف األ، واألبرص، واملقعد، ىأما األعم

ادة شرعت ينة االنصراف ـ يف أن العيل ـ ولو بقريارة لظهور الدليرتعج بالزيادة من يستحب عيأنه ال 

   .هي علىادة املغميرنا من استحباب عكاألنس ما ذكواملراد ب، ال الزعاجه، نساألكأو  ضيألنس املر

 ملا رواه }ض طالباًيان املركل اجللوس إالّ إذا يطين ال كول، عندهلس جي أن :حدهاأ :وهلا آداب{

فإذا جلس غمرته ، ا مؤمن عاد مؤمناً خاض يف الرمحة خوضاًميأ «:)السالمعليه ( عن الباقر ايفكال

 طبت :قولونيو هيسترمحون عليو ستغفرون لهي كلف ملأ نيلّ اهللا به سبعكفإذا انصرف و، الرمحة

 وما : قلت.»ف يف اجلنةيا أبا محزة ـ خريان له ـ ك و، الساعة من غدكتلىل  إ، اجلنةكوطابت ل

  . )١(» عاماًنيربعأها يب فك الراريسية يف اجلنة يزاو «: قال؟كف جعلت فداياخلر

 ملن  تعاىلوإن من أعظم العواد أجراً عند اهللا قدر فواق أو حلب ناقةادة يمقدار الع وقد ورد يف أن

  وإن متام  «)٢(كسأله ذليده ويري وكب ذلحيض يون املركي أن ف اجللوس إالّإذا عاد أخاه خف

                                                

. ٣ ح باب ثواب املريض١٢٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ٢ و١ ح االحتضارأبواب من ١٥ الباب ٦٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٧٩

  . أن يضع العائد إحدى يديه على األخرى أو على جبهته حال اجللوس عند املريض:الثاين

  

 على  أشدىكادة النويفإن ع، ام من عندهيل القجعذراعه وت على كديض أن تضع يادة للمريالع

   .)١(»ض من وجعهياملر

، ني احللبتنيأو مقدار زمان ما ب، الضرععلى  وقبضها دي فتح النيما ب، غرابك" فواق ":قولأ

   .بضم النون وفتحها احلمق" كالنو"ألن ، ىأي احلمق" ىكالنو"و

 خلرب }ضيجبهته حال اجللوس عند املر على  أوىاألخر على هيدي ىحدإضع العائد ي أن :الثاين{

 على هيدي ىحدإضع العائد يأن ، ضيادة للمريمن متام الع «: وقال)السالمعليه ( عن الصادق، مسعدة

   .)٢(»جبهته على أو، ىاألخر

أو ، آخره إىل وهل املستحب من أول اجللوس، مرضه على ظهار التأسفإنه نوع من إ الظاهر :قولأ

   .واهللا العامل، اجلبهة على الوضع إىل خصوصاً بالنسبة، يف اجلملة الظاهر الثاين

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ١٥ الباب ٦٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ١٥ الباب ٦٤٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٠

  . أن يضع يده على ذراع املريض عند الدعاء له أو مطلقا:الثالث

  

 : قال)السالمعليه (  فعن الصادق}ض عند الدعاء له أو مطلقايذراع املر على دهيضع ي أن :الثالث{

   .)١(»هيض إذا دخلت علي املري عكديأن تضع  ادةيمتام الع«

   .ام من عندهيل القيوتعج، ذراعهلى  عكديض أن تضع يادة للمريمتام الع :ويف خرب آخر عنه قال

صال يإأنه نوع من كف، وأما عند الدعاء له، ة والودادبظهار احملإ نوع من كن ذلإ الظاهر :قولأ

إنسان  على ديث أن وضع اليوقد ثبت يف علم النفس احلد،  للمعقول باحملسوسهاًيه ولو تشبيلإالدعاء 

ن كبعض آخر س على دهيإذا وضع بعضهم ، عقوبيان أوالد كما ك، ان احلبيوجب سريآخر 

رادة إ ريوجب تأثي ركأو ذ د عند قراءة دعاءيأن وضع ال، ثي ثبت يف علم النفس احلدكذلكو، غضبهم

   .ضيالداعي يف املر

 ة لذراعهيمث إن اخلصوص، ره بعض الفقهاءكنعم ذ، ةيطالق الرواإل، ة حلالة الدعاءيمث إنه ال خصوص

   .ة هنايطالق الرواده إليمبطلق   السنةأيتيان كن إو، ألول من اآلداب ملا تقدم يف ايإمنا ه

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ١٦ الباب٦٤٢ ص٢ ج:لوسائلا) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨١

  . أن يدعو له بالشفاء:الرابع

  . وعافه من بالئك، وداوه بدوائك،اللهم اشفه بشفائك: واألوىل أن يقول

  

 :)السالمعليه ( اظمكمن قول ال، ضي ملا تقدم يف السابع من آداب املر} له بالشفاءدعوي أن :الرابع{

 فإن .)١(»إال وله دعوة مستجابةمن أحد س يفإنه ل، هيدخلون عليأذن للناس يم فلكحدأإذا مرض «

   .استحباب دعاء العائد له املفهوم منه

 وظاهر قول املصنف }كوعافه من بالئ، كودواه بدوائ، كاللّهم اشفه بشفائ :قوليأن وىل األو{

 ن الوسائلكل، ىه مصباح اهلدينص خاص علعلى  وصرح بعدم عثوره،  نصكس بذلينه لأ" وىلأ"أنه 

   . فراجع)ه وآلهي اهللا علصلى( عن رسول اهللا )عليه السالم (عن الصادق )٢(رواه عن القطب الراوندي

قض يما مل ،  تعاىلض إال شفاه اهللايلمات ملرك عبد ذه الىنه ما دعأ )ه وآلهي اهللا علصلى( عن النيب

ة يدعأ كوهنا، فعمي يف مصباحهكما رواه الكآخر الدعاء إىل  مي العظل اهللاأسأوهن ، وت منهميأنه 

   .)٣( هريوغ» ...بسم اهللا النور «:مثل ىأخر

                                                

. ٢ ح باب املريض يؤذن به الناس١١٧ ص٢ ج:الكايف) ١(

. ٢٢ ح االحتضارأبواب من ٣٩ الباب٩٥ ص١ ج:املستدرك) ٢(

. ٢١ ح االحتضارأبواب من ١٠ الباب٨٥ ص١ ج:املستدرك) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٢

  .حه ويرحيها يفر مم، من فاكهة أو حنوها،ة له أن يستصحب هدي:اخلامس

عليه ( فعن أيب عبد اهللا، دةة واح أو مر،ات أو سبع مر،ة أو أربعني مر، أن يقرأ عليه فاحتة الكتاب سبعني:السادس

  لو«: )السالم

  

عن ، ايفك فقد روي يف ال}هحيريفرحه ويمما ، أو حنوها هةكمن فا، ة لهيستصحب هدي أن :اخلامس{

 من موايل ةحنن عدو، ه نعودهيفخرجنا إل، هي مرض بعض موال: قال)السالمعليه ( بعض موايل الصادق

: ؟ فقلنا»أين تريدون« :ق فقال لناي يف بعض الطر)السالميه عل( فاستقبلنا جعفر) عليه السالم(جعفر 

أو لعقة ـ  ترجةأأو  أو سفرجلة ةم تفاحكحدأمع «: فقال فوقفنا، »قفوا«:  فقال لنا،نريد فالناً نعوده

أما  «:فقال،  ما معنا شيء من هذا: فقلنا؟»أو قطعة من عود خبور، بيعقة ـ من طلبالضم قدر امل

   .)١(»هيل ما أدخل به علك إىل حيستري ضيتعلمون بأن املر

أو ، ان ورداًكولو ، هيض إليح املريستريل شيء جائز كث استحباب يستفاد من هذا احلدي و:قولأ

   .مهاري أو غ،ماالً

فعن أيب ، أو مرة واحدة، أو سبع مرات،  مرةنيأو أربع، نيتاب سبعكه فاحتة اليقرأ علي أن :ادسالس{

  لو  «:)مالسالعليه ( عبد اهللا

                                                

. ٣ ح باب عيادة املريض١١٨ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٣

قرأت احلمد على ميت سبعني مراحلمد على وجع ئما قر« :ويف احلديث ،»ت فيه الروح ما كان عجباًة مث رد 

من نالته علة فليقرأ «: )عليه السالم( وقال الصادق ،»وا وإن شئتم فجربوا وال تشكّ، سكن بإذن اهللا إالّ،ةسبعني مر

ض لباسه بعد قراءة احلمد عليه وينبغي أن ينف»اتيف جيبه احلمد سبع مر.  

  

ضاً ي أ}ثي ويف احلد،)١(» عجباًكان ذلكه الروح ما يمث ردت ف،  مرةنيت سبعيم على قرأت احلمد

 وقال .)٢(»واكن شئتم فجربوا وال تشإو، ذن اهللاإن بك سإالّ،  مرةنيسبع وجع على ما قرأت احلمد«{

نفض لباسه بعد ينبغي أن يو، )٣(»احلمد سبع مرات بهيأ يف جقريمن نالته علّة فل «:)السالمعليه ( الصادق

   .)٤(»إال السام ـ والسام املوت، ل داءكهي شفاء من « وقد ورد أنّ احلمد }هيقراءة احلمد عل

فردت ،  مرةنيت سبعيوان ميح على خ البهائي قرأ احلمدينقل أن الشيو، ة أخرريثكات ي رواكوهنا

 إىل د الروحيعي  مرةنيالقائلة بأن احلمد سبع ةيذب الرواكافر بكداه  حتني حكان ذلكو، ه الروحيإل

   على ثالث مرات،  أن من املستحب قراءة قل هو اهللا أحدامك«، تيامل

  

                                                

. ١ ح قراءة القرآنأبواب من ٣٧ الباب٨٧٣ ص٤ ج:الوسائل) ١(

. ٦ ح قراءة القرآنأبواب من ٣٧ الباب٨٧٤ ص٤ ج:الوسائل) ٢(

. ٧ ح قراءة القرآنأبواب من ٣٧ الباب٨٧٤ ص٤ ج:الوسائل) ٣(

. ٨ ح قراأة القرآنأبواب من ٣٧ الباب٨٧٤ ص٤ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٤

  .ه ويشتهيه أن ال يأكل عنده ما يضر:السابع

  . أن ال يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه:الثامن

ثالثة يستجاب «: )صلوات اهللا عليه( فعن الصادق، يستجاب دعاؤه أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن :التاسع

  .» احلاج والغازي واملريض:دعاؤهم

  

تب كحملّها ، ةريثكات يف هذه األمور يوالروا، تابه ثواب األعمالكما رواه الصدوق يف ك )١(»ضياملر

  .ةيث واألدعياحلد

، ارهجضإو ضيغاظة املرإ كاستحباب ترأيت من ي ملا }هيشتهيضره ويل عنده ما كأي أن ال :السابع{

   .هيض إليح املريستريدخال ما إبل ومفهوم ما تقدم من استحباب 

 : أنه قال)السالمعليه (  ملا روي عن الصادق}ق خلقهيضيظه أو يغيفعل عنده ما يال ن  أ:الثامن{

 نيب، بيأن الترتك .)٢(»ظوه وال تضجروهيفال تغ، ضيواملر والغازي احلاج، ثالثة دعوم مستجابة«

   .مكيانت دعوته مستجابة علك، مكيباعتبار أنه إذا ضجر ودعا عل،  سابقهنيوب" فال"

ثالثة  «:)هيصلوات اهللا عل( فعن الصادق ،ستجاب دعاؤهيفإنه ممن ، لتمس منه الدعاءي أن :اسعالت{

  هيأخ على مكحدأ إذا دخل «: قال)ه السالميع( وعنه ،}»ضي احلاج والغازي واملر:ستجباب دعاؤهمي

                                                

. ١٥٧ ص:انظر ثواب األعمال) ١(

.٢ ح االحتضارأبواب من ١٢ الباب ٦٣٧ ص٢ج :الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٥

ض يطهارة املر، هيولعل وجه التشب، )١(»ةكفإن دعاءه مثل دعاء املالئ، دعو لهيسأله يعائداً له فل

   .ةكستجاب دعاء املالئيما كستجاب دعاؤه يولذا ، باملرض من ذنوبه

، ةريثك )هللا ارمحه( رمها املصنفكن ذي اللذنين البابيورة يف األخبار يف هذك أنّ اآلداب املذال خيفىمث 

   .واهللا املوفّق املستعان، عةيث الشيوجامع أحاد، كواملستدر، دها الطالب يف الوسائلجي

  

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ١٢ الباب ٦٣٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٦



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٧

  

  فصل 

   ريفة الغيتعلّق باحملتضر مما هو وظيما يف

  :مورأوهي 

  ، القبلة إىل ان وجههك لو جلس وجه على بوضعه، القبلة إىل ههي توج:األول

  

  }فصل{

وهو ، هو من حضره حال االحتضار : احملتضر اصطالحاً،}ريفة الغيهو وظتعلق باحملتضر مما يما يف{

 أو حلضور أهله، لقبض روحه ةكأو املالئ، مسي باالحتضار حلضور الروح، وقت نزع الروح من البدن

   .ه عندهيوذو

ون ك و}القبلة إىل ان وجههك لو جلس وجه على بوضعه، القبلة إىل ههي توج: األول،وهي أمور{

 بل عن اخلالف، مجعأعلمائنا  إىل نسبته بل عن املعترب، الفتوىهي هذا مما صرح به النص و ةيفيكال

   .مجاعاًإ :شف اللثامكوظاهر ، رةكوالتذ



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٨

  ،عن قوة ووجوبه ال خيلو

  

ونه ك :كة واملداريفاكوال بل عن الروضة، شهرثر واألكاأل إىل ما نسبك }لو عن قوةخيووجوبه ال 

، لييواألردب، رةكوالتذ، واملعترب، ةيوالنها، واخلالف، واملبسوط، ىواملرتض، ديعن املفخالفاً ملا ، املشهور

   .هم من القول باالستحبابريوغ، ةيفاكوال، كواملدار

 ريعن أم )السالمعليه ( عن الصادق هيالذي رواه الفقك ،وجبملة من األخبار، ةري بالس:ستدل لألوليو

رجل من ولد عبد املطلب وهو  على )ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللادخل  «: قال)السالمعليه ( نياملؤمن

قبلت أ كم إذا فعلتم ذلكالقبلة فإن إىل  وجههوه: فقال؟ القبلةريوق ـ أي الرتع ـ وقد وجه لغسيف ال

   .)١(»قبضي حىت كذلكزل يفلم ، ه بوجههيوأقبل اهللا عز وجل عل، ةكه املالئيعل

ت فسجوه جتاه يم مكإذا مات ألحد «: قال)السالمعليه ( صادقعن ال، مان بن خالديوحسنة سل

   .)٢(»القبلة

ه ياستقبل بباطن قدم «: فقال؟تي عن امل)السالمعليه ( سألت أبا عبد اهللا، ة بن عماريوموثقة معاو

  .)٣(»القبلة

  من «: قال)السالمعليه ( ني املؤمنريوما رواه الدعائم عن أم

                                                

. ٧ ح باب غسل امليت٧٩ ص١ ج:الفقيه) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب ٦٦١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب ٦٦٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٨٩

   .)١(»احتضر قبلة إذال اليستقبل بالعليالفطرة أن 

 من ريعيث يحب، وز عندهم الوجوبكن املرإ :هيوف، الوجوب على بأا ال تدل، ةريالس على وأورد

 والداللة، بضعف السند يف اجلملة، اتيالرواعلى و .الوجوب على ةريفالس،  هذه الصورةريوت بغمي

ن أو، تيل مك ال )ه وآلهيعل اهللا صلى( م مبن حضره النيبكاختصاص احل هية الفقيث ظاهر روايح

، م ملا بعد املوتكات ظاهر يف أن احلييف سائر الروا" تيامل"ولفظ ، ورةكللعلة املذ ظاهرها االستحباب

صح العمل ينه أ هذا مع أن الذي اخترناه، ه جمبورة بالعملية الفقيبأن روا كذل على رديو، ال ملا قبله

ما كون خمصصاً كيواملورد ال ،  ما إذا ثبت اخلالفإالّ، الضمان صاحبهم، هيوالفق ايفكات اليل رواكب

 ةواحملرم ام الواجبةكات األحيوروا اتياً من اآلريثكما أن ك، نع الظاهرميل ال يووجود التعل، هو واضح

   .معللة

م ما بعد كون حكيأن الحتمال ، داللتهما ضعفيف  نكل، املوثقة فهما حجتان سنداًوأما احلسنة 

ال ، قطع بعدم الوجوب ملا بعد املوتيث يوح، م ما قبل املوتك حكون ذلكيمال أن احتك، املوت

 ث قاليح، لهيبعد ظهورها يف االستحباب ملا يف ذيال  وخصوصاً احلسنة، مجايل منجزاًون العلم اإلكي

  ون مستقبل باطن كيف، فر له موضع املغتسل جتاه القبلةحي إذا غسل كذلكو «:)السالمعليه (

                                                

. ٦ س٢١٩ ص١ ج:الدعائم) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٠

  ، يبعد وجوبه على احملتضر نفسه أيضاًبل ال

  

  . )١(»القبلةإىل ، ووجهه، هي قدم]مستقبالً بباطن[

ه يالتوج كال يف جعل املستمسكشظهر اإليومنه ، ان فما قواه املصنف هو األوفق بالقواعدكف يكو

دة ابن ت الساكولذا س، هكيف عدم تر اط الالزمي االحتى اهلدحوجعله مصبا، هكنبغي تريال  اطاًياحت

ات أخر مبضمون ي رواكوهنا، املنت على همريوغ، واالصطهبانايت، واحلجة، اجلمالو، والربوجردي، العم

 مث إن ظاهرهم، وثواب األعمال مسنداً ت عن العلليرو هيما أن مرسلة الفقك، واملوثقة يت احلسنةيروا

 حىت ةيفاكتمل حين رمبا كل، )٢(حييت عمار وذريه روايدل عليو، رناهكة االستقبال ما ذيفيكون ك

أن رسول  على  الدال)السالمعليه ( ني املؤمنريه قول أميدل عيو، حالة الصالةك القبلة إىل اجللوس املوجه

، جالساً ي على علئاًكان متك مما ظاهره أنه )٣(» حنره وصدرهنيقبض ب «)ه وآلهي اهللا علصلى( اهللا

ن قد تقدم ضعف كل، مانية سليالوارد يف روا" سجوه"الّ لفظ  إكنايف ذليوال ، القبلة إىل كووجهه املبار

   . فتأمل،ونه فرداً آخر من االستقبالكوز جيث يح، رناهكنايف ما ذيمع أنه ال ، هايالداللة ف

  ، ما يف اجلواهرك }ضاًياحملتضر نفسه أ على بعد وجوبهيبل ال {

                                                

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب ٦٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٢ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(

. ٥٤ ح باب وفاته وغسله٥٤٢ ص٢٢ ج:البحار) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩١

أو، على األمين أو مضطجعاً،بتوجيهه جالساً ف وإالّ،ة املذكورة فباملمكن منهاوإن مل ميكن بالكيفي   

  

ال عن إوجوب وجود التوجه يف اخلارج  بأن الظاهر من األخبار واستدلوا، مهاريوغ، خيوطهارة الش

ن رمبا كول، لعدم قدرته غالباً، هريغ إىل فيلكوإنما وجه الت، لّفكان هو املك كذل على مباشر فإذا قدر

ل يدل إىل تاجحيلف كونه املكف، هريغ إىل فيلكه التيات توجي الروابأن ظاهر ألفاظ كل يف ذلكستشي

فعل يث يحب، اتهييف حال ح ودفنه فنهكو ئة أسباب غسلهينسان من ن اإلكفحاله حال ما إذا مت، مفقود

   .؟لف هلذه األمور بعد املوتك عن مباشرة مكفي ذلكيفهل ، بدون معاونة أحد،  معه باآللةكل ذلك

س يه ليفإن التوج،  الفرق:هيوف، النتفاء املوضوع، هريسقط عن غ، ه لنفسهيحملتضر التوجنعم لو فعل ا

 فالقول بالوجوب، وقد عرفت أن املناط موجود يف احملتضر نفسه، تيعمال املأخبالف بعض ، اًيعباد

   .دي بعريغ نفسهعلى 

أو رأسه ،  رجله مرفوعةنكل النائم مستقبالًك }ن منهاكورة فباملمكة املذيفيكن بالكميوإن مل {

   أو، نمياألإىل  أو مضطجعاً، هه جالساًيوإال فبتوج{ ،)١(»سوريامل«ل يلدل، أو شبه نصف جالس، مرفوع

                                                

. ١٠٦ ص٢ ج:اجلواهر) ١(
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١٩٢

  مرأة والصغري والكبري وال فرق بني الرجل واال،ر اجللوسعلى األيسر مع تعذّ

  

، سريواأل نميألا على  أن االضطجاعكوال ش، سوريل املي لدل}سر مع تعذّر اجللوسياألعلى 

فإن ،  يف حال الصالةكذلكس كما أن العك، سور من االستقبال يف حال النومياجللوس متوجهاً مو

إذ ، ال يف عرضه، ن مع تعذر األصلكل، لكإن املناط موجود يف ال :قالين أن كميبل ، سور عريفيامل

تقدم  ث فهم باملناطيلسابق حما يف الفرع اك، هيون مقدماً علكيوقد ، ون يف عرض األصلكياملناط قد 

 نيفرق بيورمبا ، ما يف املقامكون يف طوله متأخراً عنه كيوقد ، اهيإه ريه غيتوج على ه احملتضر نفسهيتوج

عدا ما سقوط األقوى ولعل ( :قال يف اجلواهر، دون النائم باضطجاع، سور التوجهياجللوس فإنه م

   .)١()االستقبال جالساً

 )ه وآلهي اهللا علصلى( ة موت الرسوليفيكرنا سابقاً من ك مبا ذكتمسي أن لّهم إالّال، هي ال قوة ف:أقول

 ونكيبعد أن يأن االستقبال جالساً ال  إذ قد عرفت، هما معاً نظريوف، سوراًيه مريون غكمة عدم يبضم

و لخيره املصنف ال كفما ذ، سوراً خالف الظاهريون االضطجاع مكوعدم ، عرض االستقبال نائماًيف 

   .عن قرب

  طالق األدلة إل }ريبك والري الرجل واالمرأة والصغنيوال فرق ب{

                                                

. ١٣ ص٤ج: اجلواهر) ١(
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١٩٣

  ،بشرط أن يكون مسلماً

  

ل كستشيورمبا ، ريالصغ على فيلكإذ ال ت، ه احملتضريلف بتوجكامل إىل ال بالنسبة، احملتضر إىل بالنسبة

ال  باركف اليلكب عنه بأنه تاجيو، لفكس مبينه لإث يح،  احملتضرريالصغ إىل م بالنسبةكطالق احلإيف 

  العاقلنيضاً بيوالظاهر عدم الفرق أ، زاته بعد املوتيوسائر جته فحاله حال غسله، ف الطفليلكت

 حروب الرسول رد يفين مل كل، هريوغ دي الشهنيوال ب، هي علىاملغمك، لفك املريوغ لفكوامل، وانون

 فعلهم أو أمرهم )السالمعليه (نيمام احلسوصاً اإلوخص )عليهم السالم (ئمةألاو) صلى اهللا عليه وآله(

 إىل من دون حاجة، دييف الشه هية الفقيورة يف رواكولعله لوجود العلة املذ، القبلة إىل الشهداء ههميبتوج

بشرط أن {ه ياط يف التوجيال يف أن االحتكشإوال ، ديالشه إىل لزم بالنسبةيولذا فال ، هه القبلةيتوج

ة يل يف رواي وللتعل،)١(»مكإذا مات ألحد «:ماني يف حسنة سل)السالمعليه ( له لقو}ون مسلماًكي

بل الظاهر ، ماترسال املسلّإ واحد ريرسله غأوقد ، د عن رمحة اهللا سبحانهيبع افركن الإث يح، هيالفق

 دليبل ، املسلم إىل ث ال جتب إال بالنسبةيح، تيعمال املأفحاله حال سائر ، هيصحاب علتسامل األ

   .ضاًي أ)٢(لزاماإل قاعدة كذلعلى 

                                                

. ٣٣ ح يف النوادر٢٧ الباب١٢٣ ص١ج:  والفقيه. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب٦٦١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح مرياث اوسأبواب من ٣ الباب٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٤

وال فرق يف ، طالقلإل، مكضاً له هذا احليأ، وانون الطفلك،  قد عرفت أن امللحق باملسلمكمث إن

   .طالقة لإليان جماهراً باملعصكن إو، واملؤمن  الفاسقني بكذل

فإذا ، فهيلكألنه ت، لحيم تابع لكفالظاهر أن احل، دمهايأو تقل، واحلي تيأما إذا اختلف اجتهاد امل

ت أن االستقبال ي املى ورأ،ذاكبعرض  أو أن القبلة جانب املشرق مثالً، هي احلي استحباب التوجىرأ

تص بأهل خيأو ، املخالف مكعم احليوهل ، احملتضر ال رأي، هياتبع احلي رأ، واجب أو أا بعرض آخر

ون ك كذل على رديوال ، طالقل باإليلو ق طالقاإلعلى  مةكاحلا، "لزاماإل" الظاهر الثاين لقاعدة ؟انمياإل

احلي  إىل تسري" االلزام"إذ قاعدة ، ه ال رأي احملتضريفاملناط رأ، متعلقاً باحلي احلاضر فيلكهذا الت

فإنه إذا صح عنده شيء ، تزوج زوجة املخالف اليت طلقها طالقاً باطالً عندنايوز أن جيما ك، اضراحل

   .ح يف نفسه عندناي صحريان األثر غكن إو، هيرتبنا حنن األثر عل

رناه يف كملا ذ، عند املطلق حىت ب استقبالهجينه ال أو، فركلوم باكال يف املخالف احملكشإنعم ال 

الم يف أن ك اليبقي وإمنا ،لزامه قاعدة اإليأيت فيه ال ي وجوب التوجيريا أن املخالف الذي مك، افركال

   .؟ الهل هي مطلقة تشمله أم األدلة

وسائر  لهمي يف عدم تغسأيتيملا س، ال يف عدم وجوبهكشإفال ، هي التوجىريفلو فرض أنه  افركأما ال

  بالنسبة  تيعمال املأ
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١٩٥

هوجيب أن يكون ذلك بإذن ولي  

  

 ال ) السالمعليهم( همي أنه إذا وصل الدور إل)١(ةي ملعاو)السالمعليه ( نيمام احلسوقد قال اإل، هميإل

   .فاركم الكوالسبب واضح ألم حب، موتاهم على  اإلسالمرون مراسمجي

، همايفالظاهر الوجوب عل، أو خمالفاً افراًكواحلي ، ون احملتضر مسلماًكوهو ، سكمث إنه يف الع

   .كنهم ومذهبهم تقتضي ذليد على قرارهمإإذ قاعدة ، غررايمل  فعالين إذا مل كل، فيلكلقاعدة عموم الت

 أَحٍد  ال تصلِّ علىو﴿ : تعاىلقال، ههييف عدم وجوب توج، افر قطعاًكم الكفهو حب، ضرأما املنافق احملت

   .عمال األمواتأأيت يف مباحث يه مما سري وغ)٢(﴾ِمنهم مات أَبداً

حق أالزوج  «:)السالمعليه ( وقوله، )٣(﴾أُولُوا الْأَرحاِمو﴿ة ي آل}هيذن ولإ بكون ذلكيب أن جيو{

   .هيأو باذن ول وز إال بإذنهجيفال ، تصرف يف احملتضر هيوألن التوج، )٤(»بامرأته

                                                

. علمياأل ط ٢٩٧ ص:االحتجاج) ١(

. ٨٤اآلية : سورة التوبة) ٢(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال) ٣(

. ٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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ة املذكورة يف مجيع  واألحوط مراعاة االستقبال بالكيفي،مع اإلمكان وإال فاألحوط االستيذان من احلاكم الشرعي

  ،احلاالت إىل ما بعد الفراغ من الغسل

  

وألنه ، ن امتنع الويلإ ألنه ويل املمتنع }الشرعيم كان وإالّ فاألحوط االستئذان من احلاكممع اإل{

ذن اإل إىل والظاهر عدم احلاجة، شبههأوألنه ويل الغائب ومن ، ن له ويلكيإذ مل  ويل من ال ويل له

س تصرفاً يه ليوالتوج، ةيذا الرواكو، شمل املقاميث يطالق هلا حبإة ال يواآل، ال طالق األدلة، مطلقاً

ذن هو أولو ، ون االستئذان أحوطكال يف كشإن ال كل، مكاحلا إىل صل الدوريال عرف أنه يومنه ، عرفاً

وال ، هريوجهه غيبأن  ال يف عدم جواز خمالفتهكشإفال ، هكدراإ احلال مع كأو يف ذل، قبل احتضاره

  النِبي أَوىل﴿ : تعاىلستفاد من قولهيما ك، هري بنفسه من غنسان أوىلألن اإل،  جمال للويليبقي

ِمننيؤ٢("مواهلمأنفسهم وأ على الناس مسلطون ": وللقاعدة املشهورة)١(﴾ِبالْم(.   

ما ك }ما بعد الفراغ من الغسل إىل ع احلاالتيورة يف مجكة املذيفيكواألحوط مراعاة االستقبال بال{

 :)مالسالعليه ( ث قاليمان بن خالد املتقدم حي من خرب سلكمستظهراً ذل، عن العالمة الطباطبائي

  ون باطنكيفر له موضع املغتسل جتاه القبلة فحي إذا غسل كذلكو«

                                                

. ٦اآلية : سورة األحزاب) ١(

. ٩٩ح ٢٢٢ ص١ ج:العوايل) ٢(
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١٩٧

 أن :هي وف.)١(»ت فسجوه جتاه القبلةيم مكحدإذا مات أل «:)السالمعليه (  بعد أن قال.»ه القبلةيقدم

والثاين عند ،  األول عند املوت:نيه يف وقتي أن الواجب من التوج ـثين قلنا بداللة احلدـ إالظاهر 

ال يف حال ، اختصاص الوجوب حبال املوتاألقوى ه فيوعل، ح أدلّيخالف املصاب على ثيفاحلد، لالغس

  .ما بعد املوت  وال،االحتضار

املوت  على شرفأهه إالّ إذا يب توججياحتضاره ال  طال  فمن،هيل عليذ ال دلإ فواضح :أما األول

   .باًيشرافاً قرإ

 ح املرسلةيما هو صرك، قسط بأول آن منهيف،  حبال املوتليبعد اختصاص الدل،  فلألصل:وأما الثاين

   :ويف املسألة قوالن آخران، هري وغىركد يف الذيوهذا هو الذي اختاره الشه، وظاهر املوثق

م كأي استصحاب ح، ابح باالستصكواستدل لذل، نقليالقبلة ما مل  إىل بقائهإ وجوب :األول

بعد ظهور   أنه ال جمال لالستصحاب:هيوف، ان آخركم إىل نهنقل ميانه ومل كمدة بقائه يف م إىل املوت

   .ام املوتكحأ من كون ذلكالنص يف 

ه يلزم التوجيما كف، هذا إىل  باالنصرافكستدل لذليو، زمان ما بعد املوت إىل بقائهإ وجوب :الثاين

   كذلك قبل املوت بزمان ما

                                                

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب٦٦١ ص١ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٨

  . حال الدفن جبعل رأسه إىل املغرب ورجله إىل املشرقوبعده فاألوىل وضعه بنحو ما يوضع حني الصالة عليه إىل

  

وال  ب قبلهجيفال ، م حبال املوتك أن ظاهر النص اختصاص احل:هي وف،ما بعد املوت إىل بالنسبة

   .ةيل وال مقدميفال دل فإذا حتقق املوت، ةيوإمنا الواجب قبله من باب املقدمة العلم، بعده

وال تسامح يف ، لي من عدم الدل؟أم ال، ما بعد الفراغ إىل قبالحال االست على بقاؤهإستحب يمث هل 

طالقات إومن ، ماني من خرب سلكن االستئناس لذلكميومن أنه ، هي الفقىاملقام لوضوح االستناد يف فتو

   .ل املوجب للقول باالستحبابيالدل إىل صلي ال كن ذلكل،  االس قبلتهاريخون ك

ن مراد أكو، ع وحنوهيياستحباب االستقبال يف حال التش على ليلال يف عدم الدكشإمث إنه ال 

 من : احتماالن؟ب االستقبال أم الجيأما حال الغسل فهل ،  مثل هذا احلالريالطباطبائي واملصنف غ

فر له موضع حي :)السالمعليه ( بواجب من قوله سيما ل على ومن اشتماهلا، مانيظاهر حسنة سل

 نيوضع حيوضعه بنحو ما وىل األف وبعده{ظهر منه االستحباب حالة الغسل يا  مماملغتسل جتاه القبلة

عقوب بن يخلرب ، مثال بالدناأ يف }املشرق إىل املغرب ورجله إىل حال الدفن جبعل رأسه إىل هيالصالة عل

  يف أمثال"وإمنا قلنا ، )١(»وضع يف قربهيما كفإذا طهر وضع  «:)السالمعليه ( عن الرضا، نيقطي

                                                

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٥ الباب٦٨٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

١٩٩

  ،) السالممعليه( واإلقرار باألئمة االثين عشر،  يستحب تلقينه الشهادتني:ثاينال

  

   .عبةكال إىل  حسب وضع البلد بالنسبةكتلف ذلخيار اجتاه القبلة ويألن املع، "بالدنا

ال وال كشإل بال } عليهم السالمقرار باالئمة االثين عشرإلوا، نينه الشهادتيستحب تلقي :الثاين{

شمل ما إذا يفال ، لم إذا شاءكتيقدر أن يأو ، ضاًيلم هو أكتيث يحب، ميالتفه :نياد بالتلقواملر، خالف

شعر جبسمه ين مل إو،  احلال بروحهكشعر يف ذلينسان إل إن ا:قالياللهم إالّ أن ، هي علىت مغميان املك

 : قال)السالمليه ع( عن الصادق  خرب احلليبكذل على دليو، شعر ظاهراًيان ال كن إو نهيفال بأس بتلق

وأن حممداً عبده ،  لهكيوت فلقنه شهادة أن ال اله إالّ اهللا وحده ال شرميت قبل أن يإذا حضرت امل«

   .)١(»ورسوله

ان آخر كفإن من ، م ال إله إالّ اهللاكلقنوا موتا «:)ه وآلهي اهللا علصلى( قال رسول اهللا، هيويف الفق

   .)٢(»ال إله إال اهللا دخل اجلنة المهك

م عند املوت ال إله إالّ اهللا وحنن كم تلقنون موتاكنإ «:)السالمعليه ( عن الصادق، وعن البختري

  نلقّن موتانا حممد رسول اهللا

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٣٦ الباب٦٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح يف غسل امليت٢٣ الباب٧٨ ص١ ج:الفقيه) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٠

  ،ة على وجه يفهموسائر االعتقادات احلقّ

  

وعدم ، ضاًيلمة أكد يف قول هذه اليك التأ)ه السالميعل( أن مراده : والظاهر.)١(»)ه وآلهي اهللا علصلى(

   .د فقطيقتناع بالتوحاال

 ه قالي وف،ان من اخلوارجك و،رمة عند موتهكة عي يف قض)السالمعليه ( عن الباقر، ريويف خرب أيب بص

 ىنكلو، ا نتفعيلمات كمته لعلّرمة قبل أن تقع النفس موقعها كت عكفقال إين لو أدر «:)السالمعليه (

ه فلقّنوا يهو واهللا ما أنتم عل «: قال؟كا ذا ومك جعلت فدا:قلت» ته وقد وقعت النفس موقعهاكأدر

   .)٢(»ةيم عند املوت شهادة أن ال إله إالّ اهللا والوالكموتا

 ئمةقرار باأل وتسمي له اإلنيلمات الفرج والشهادتكلقّنه  «:)السالمعليه ( قال، ايفكة اليويف روا

رار كاستحباب الت على دلياخلرب  وهذا .)٣(»المكنقطع عنه اليحىت ، بعد واحد  واحداً) السالمعليهم(

   .ضاًيأ

 فإنه هينتم علأواهللا ما  هو :رمة من قولهكة عيملا تقدم يف روا أنهك و}وسائر االعتقادات احلقّة{

 ملا }فهميوجه على {املناط  إىل ضافةباإل، فهو بدوي انكواالنصراف لو ، احلقةل االعتقادات كمشل 

   .نيالتلق تقدم من أنه ظاهر لفظ

                                                

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٦ الباب٦٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح تلقني احملتضرأبواب من ٢٧ الباب٩١ ص١ ج:املستدرك) ٢(

. ٦ ح باب تلقني امليت١٢٤ ص٣ ج:الكايف) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠١

. ويناسب قراءة العديلة، تكرارها إىل أن ميوتل يستحبب

  ، تلقينه كلمات الفرج:الثالث

  

عليه ( عن الصادق، ةجيوخلرب أيب خد، ايف املتقدمك خلرب ال}وتميأن  إىل رارهاكستحب تيبل {

 يف هككشيفر وكأمره بالينه من ياطيس من شيلّ به إبلك وضره املوت إالّحيما من أحد  «: قال)السالم

ن حممداً أو، م فلقنوهم شهادة أن ال إله إالّ اهللاكفإذا حضرمت موتا «:أن قالإىل » رج نفسهخي حىت نهيد

   .)١(»وتواميحىت  )ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

 اعترف احلاج كذلكو، ليستحب لعدم ظفره له بدليقل بأنه يأنه مل ك }لةيناسب قراءة العديو{

بل ،  مأثورةريلة فهي ذه العبارة غيوأما دعاء العد( :ىقال يف مصباح اهلدو، حيوصاحب املفات، نوري

 نيكل، ) اهللارمحه( املرحوم النوري على ل هؤالء اعتمدواكوالظاهر أن ، )٢()ف بعض العلماءيهي من تأل

دس ق( د الدامادي للس)اميربعة أأ( تابك يف )السالمعليه ( مام الصادقاً عن اإليقد وجدت الدعاء مرو

   . فراجع)ارةيالدعاء والز(تايب كرته يف ك وذ)سره

ت الرجل عند كإذا أدر «: قال)السالمعليه ( عن الباقر  خلرب زرارة}لمات الفرجكنه ي تلق:الثالث{

  ال :لمات الفرجكنه الرتع فلقّ

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٣٦ الباب٦٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

 .٣٥٩ ص٥ ج:ىمصباح اهلد) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٢

 ورب ،بعسبحان اهللا رب السماوات الس، ميالعظ يعل ال إله إالّ اهللا ال،ميركم اليإله إال اهللا احلل

   .)١(ني واحلمد اهللا رب العامل،ميورب العرش العظ، نهنيوما ب هنيوما ف،  السبعنياألرض

رجل من  على  دخل)ه وآلهي اهللا علصلى( أن رسول اهللا« :)السالمعليه ( عن الصادق، وخرب احلليب

له إال ، ميالعظ يعل الال إله إالّ اهللا : قل)ه وآلهي اهللا علصلى( فقال له رسول اهللا، قضييبين هاشم وهو 

وما حتتهن  نهنيوما ب،  السبعنيورب األرض، سبحان اهللا رب السماوات السبع، ميركم اليإال اهللا احلل

نيواحلمد اهللا رب العامل، مي العرش العظورب ،احلمد هللا :)ه وآلهي اهللا علصلى( فقال رسول اهللا، فقاهلا 

ولعلها ، لك الني بيريوالظاهر التخ، ادة أو نقصانيز، اتيالروا ويف مجلة من .)٢(»قذه من النارنالذي است

ة يفلما تقدم من روا أما اآلخرة، ا واآلخرةيروب يف الدنكفرج ا عن امليألن اهللا ، لمات الفرجكت بيمس

م كعلَّمها ملن ح «)السالمعليه ( ماما فلما روي من أن اإلي وأما يف الدن.)ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

   .»نة مبجرد أن قرأهاي املدري عنه أمىجبلده فعف

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٣٨ الباب٦٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٨اب الب٦٦٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٣

يا من يقبل  : وأيضاًي اليسري من طاعتك واقبل من،اللهم اغفر يل الكثري من معاصيك : هذا الدعاءوأيضاً

  ي اقبل من، ويعفو عن الكثري،اليسري

  

  فعن سامل}ك طاعت منريسيواقبل مين ال، كي من معاصريثكاللهم اغفر يل ال :ضاً هذا الدعاءيوأ{

،  قد حضره املوتن فالناًإا رسول اهللا ي :ليضر رجالً املوت فقح «: قال)السالمعليه ( عن الصادق

 : قال،هي عليأتاه وهو مغم حىت ناس من أصحابهأ ومعه )ه وآله وسلمي اهللا علصلى( فنهض رسول اهللا

 ما :)ه وآلهي اهللا علصلى( فقال النيبفأفاق الرجل ، سألهأ حىت ف عن هذا الرجلك املوت كا ملي :فقال

 فقال . السواد: فقال؟ك منكيان أقرب إلكهما ي فأ: قال،اًريثكاً وسواداً ريثكاضاً يت بي رأ: قال؟تيرأ

 ."ك من طاعتريسي واقبل مين ال،كي من معاصريثكغفر يل الااللهم " :قل ):ه وآلهي اهللا علىصل(النيب 

 : قال؟تي ما رأ: فقال.فاق الرجلأ ف،سألهأ حىت خفف عنه،  املوتكملا ي :فقال، هي مث اغمي عل،فقاله

 صلى( فقال رسول اهللا، اضي الب:فقال، كيان أقرب إلكهما يأ ف: قال.اًريثكوسواداً ، اًريثكاضاً يت بيرأ

ا له تاً فقولويإذا حضرمت م «:)السالمعليه (  فقال أبو عبد اهللا: قال.»مك غفر اهللا لصاحب:)ه وآلهياهللا عل

   .)١(»قولهيالم لكهذا ال

  قبل مني ا، ريثكعفو عن اليو، ريسيقبل اليا من ي :ضاًيوأ{

                                                

. ١٠ ح باب تلقني امليت١٢٤ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٤

  . الغفورك أنت العفو إن، واعف عين الكثري،اليسري

 )السالمعليه ( عن الصادق، هي ففي مرسل الفق} الغفور أنت العفوكإن، ريثكواعف عني ال، ريسيال

 يف مرضه الذي مات )ه وآلهي اهللا علصلى( عهد رسول اهللا على نةي املداعتقل لسان رجل من أهل «:قال

ه يعاد علأف، هيقدر عليفلم ، ال إله إال اهللا : فقال قل)ه وآلهي اهللا علصلى( ه رسول اهللايفدخل عل، هيف

 ؟ أمالرجل هل هلذا :فقال هلا، وعند رأس الرجل امرأة، هيقدر علي فلم )ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

 فقال هلا .بل ساخطة،  ال: فقالت؟أم ال ة أنت عنهيفراضأ : فقال هلا.ا رسول اهللا أنا أمهي نعم :فقالت

ا رسول ي كت عنه لرضاي قد رض:فقالت، » أحب أن ترضي عنه فإين:)ه وآلهي اهللا علصلى( رسول اهللا

عفو عن ي وريسيقبل اليا من ي :ل له قل فقا،ال الله إال اهللا :فقال، ال إله إال اهللا : قل:فقال له، اهللا

 : فقال؟ى ماذا تر:فقال له، فقاهلا،  أنت العفو الغفوركإن، ريثكواعف عن ال ريسيقبل مين الا ،ريثكال

ودخل ،  قد تباعدا عين: فقال؟ى ماذا تر:فقال، فأعادها،  أعدها:قال، ن قد دخال علّيي أسوديأر

   .)١(» فمات من ساعته،أخذان بنفسيي، ان مين اآلنضيودنا األب، فما أرامها، سودانوخرج األ، ضانيأب

ث يظهر من هذا احلديو، ي الرمحةكانا ملك نيضي واألب،ي العذابكانا ملكن ي لعل األسود:قولأ

  ماك، رار وعالج األمركاستحباب الت

                                                

. ٥ ح يف غسل امليت٢٣ الباب٧٨ ص١ ج:الفقيه) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٥

 أيت النيبي هوديان غالم من الك «: قال)السالمعليه ( عن أيب جعفر، ضاً ما رواه جابريه أيدل علي

 فافتقده ،قوم إىل تابكتب له الكورمبا ، رسله يف حاجةأورمبا ، استخفه حىت اًريثك )ه وآلهي اهللا علصلى(

 يف )ه وآلهي اهللا علصلى(  فأتاه النيب،ايام الدنيوم من أيته يف آخر ك تر: فقال له قائل،فسأل عنه، اماًيأ

ا ي :فقال، جابهألم أحداً يف حاجة إال كياد كيال  ،ةك بر)ه وآلهي اهللا علصلى( انكناس من أصحابه و

  فنظر الغالم،ين رسول اهللاأله إالّ اهللا وإشهد أن ال ا :قال، ا أبا القاسمي كي لب:وقال، هيني ففتح ع،فالن

 ،وقال له مثل قوله األول، ةي الثان)ه وآلهي اهللا علصلى(  مث ناداه رسول اهللا،ئاًيقل له شيه فلم يأبإىل 

 إىل  الثالثة فالتفت الغالم)ه وآلهي اهللا علصلى(  مث ناداه رسول اهللا،ئاًيقل له شيه فلم يأب إىل  الغالمفالتفت

 حممد رسول كشهد أن ال إله إالّ اهللا وأنأ :فقال الغالم، ن شئت فالإ و،ن شئت فقلإ : فقال أبوه،هيأب

 اغسلوه :صحابهأل مث قال ،خرج عناأ ألبيه )ه وآلهي اهللا علصلى( فقال رسول اهللا، انهكومات م، اهللا

   .)١(»وم نسمة من الناري يب اليجنأ احلمد هللا الذي :قولي مث خرج وهو ،هيفّنوه وأتوين به أصلي علكو

انت مصلحة كبعد االستحباب إذا يبل ال ، ريه رجاء اخليان فكافر إذا كارة اليظهر استحباب زيومنه 

  ات يفعن اجلعفر، كيف ذل

                                                

. ١٠ ح٣٢٤ ص:أمايل الصدوق) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٦

  . ك رحيملهم ارمحين فإنال :وأيضاً

  

   .)١(» يف مرضهاًيهودي عاد )ه وآلهي اهللا علصلى( أن النيب :)السالمعليه ( عن علي«

ات يان يف مجلة من الرواكوإن ، املؤمن الفاسق  منهوأوىل، ارة املخالفيستحب زيجوز بل ي ف:هيوعل

 :)ه وآلهي اهللا علصلى(  رسول اهللاقال «: قال)السالمعليه ( فعن الصادق، ادة شارب اخلمريالنهي عن ع

ن خطب فال إ و،وهكن شهد فال تزإ و،ن مات فال حتضروهإ و،ن مرض فال تعودوهإشارب اخلمر 

   .)٢(»مانة فال تأمنوهأم كن سألإ و،تزوجوه

ظهر يما تقدم ـ وكستثنه ـ يان املصنف مل كن إو،  مصلحةكانت هناك إذا إالّ، راهتهكوالظاهر 

ادة يد استحباب عكبتأ(ث عنون الباب يح، هي التردد ف)ثيجامع األحاد(جردي يف د الربويمن الس

   .)٣()ادة شارب اخلمريم عك وح... ض املسلمياملر

   فعن الراوندي يف ،)٤(}»مي رحكاللهم ارمحين فإن «:ضاًيأو{

                                                

. ٨ س ١٥٩ ص:اجلعفريات) ١(

. ٤ ح األشربة احملرمةأبواب من ١١ الباب٢٤٨ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(

.  عيادة املريضأبواب من ٦ الباب١٠٣ ص٣ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٣(

. ٢٦ ح يف آداب االحتضار٥ الباب٢٤١ ص٧٨ ج:البحار) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٠٧

  .بشرط أن ال يوجب أذاه،  نقله إىل مصاله إذا عسر عليه الرتع:الرابع

  

   .)هيصلوات اهللا عل(تويف  حىت كردد ذليزل ين مل يالعابدن يدعواته أن ز

ز املروي يف ي ففي خرب حر،}وجب أذاهيبشرط أن ال ، ه الرتعيمصالّه إذا عسر عل إىل  نقله:الرابع{

   .)١(»هيأو عل هيصلي فيان كه الرتع فضعه يف مصاله الذي يإذا اشتدت عل «:ايفكال

 ت موتهيامل على إذا عسر «: قال)السالمعليه ( عن الصادق ،ح ابن سنانيظهر املراد من صحي :ومنه

   .)٢(»هيصلي فيان كمصاله الذي  إىل قرب، ونزعه

   . وحنوه)٣(﴾ال تقْربوا مالَ الْيتيِم﴿مثل ، هي محله إل:فإن املراد بالقرب منه

، ه اهللا هذا الرأيري قد رزقدد اخليإن أبا سع «: قال)السالمعليه ( ث املرادي املروي عنهيويف خرب ل

   .)٤(»كلبث أن هليفلم ، فحملوه، مصالي إىل فقال امحلوين، نه اشتد نزعهأو

                                                

. ٣ ح...  باب إذا عسر على امليت١٢٦ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٠ الباب٦٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١٥٢اآلية : سورة األنعام) ٣(

. ٤ ح االحتضاروابأب من ٤٠ الباب ٦٦٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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 : تعاىل وقال،)١(﴾حتى ِإذا هلَك﴿ :)السالمعليه ( وسفييف   تعاىلقال،  أي مات"كهل ":قولأ

﴿يكُلُّ ش ههجِإالَّ و ٢(﴾ٍء هاِلك( .  

صلي يان ك الذي رياحلص على والوضع، "ىاملصل" انكامل إىل النقلأن ، ستفاد من اخلرب األولينه إمث 

مث ، د من الراوييالترد على "أو"وال وجه حلمل ، فيوجب التخفيالمها مما ك ،ري احلصريه أو غيعل

 واحد من ريطالق غاإلعلى ره كما ذك، ه الرتعيعسر عليملن مل  حىت ون االستحباب مطلقاًكالظاهر 

 )السالمعليه ( نا عند أيب عبد اهللاك :قال، زي مبا رواه حر) اهللارمحه(ى خ املرتضيالشواستدل له ، الفقهاء

 :)السالمعليه ( فقال، ه األمر فادع لهيام يف الرتع وقد اشتد علين أخي منذ ثالثة أإ :فقال له رجل

»فإنه ، هيفصلي يان كمصاله الذي  إىل حولوا فراشه «:مره وقالأ مث .»رات املوتكس على لاللّهم سه

   .)٣(» تعاىلن شاء اهللاإه يسهل عليفإنه  ته قد حضرتيانت منكن إو، ريجله تأخأان يف كن إه يفف علخي

ه يف احلدائق يل علكشأن إ رجاًء وكوال بأس بذل، ل استحباب النقل مطلقاًي الظاهر من التعل:فإن

   إن األخبار ال تدل( :قائالً

  

                                                

. ٣٤اآلية : سورة غافر) ١(

. ٨٨اآلية : سورة القصص) ٢(

. ٦ ح االحتضارأبواب من ٤٠ الباب٦٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  ،عجيل راحته قراءة سورة يس والصافات لت:اخلامس

  

وعدم ، حاله على بقاء احملتضرإوىل األ نأ على ده بعض من تأخر عنه مبا دلّي وأ،)١()طالقاإلعلى 

   .انهك فضالً عن نقله عن م،التعرض له مبسه قبل خروج روحه

أنه لذا اشترط كو، نيلي الدلنيمجعاً ب، طالقاًإة صعوبة له يان النقل بدون أكم ال منافاة إل:أقول

عليه (  وأبو جعفر)السالمعليه (  ثقل ابن جلعفر:ففي خرب زرارة، ذاهأوجب النقل يف بأن ال املصن

ضعف ما أو، زداد ضعفاًيفإنه إمنا ، ال متسه : منه إنسان قالان إذا دىنكف، ةي جالس يف ناح)السالم

ناه وشد يض ع الغالم أمر به فغمي فلما قض،هيهذه احلال أعان عل على  ومن مسه،ون يف هذه احلالكي

   .)٢(هايحل

ه يانت تصلي فكاا الذي كم إىل  جاءت)السالم اعليه( إن فاطمة الزهراء «:ه البحاريرويويف خرب 

   .)٣(»اي وفارقت روحها الدنكونامت هنا

ا ميأ «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  ملا عن النيب}ل راحتهيلتعج، والصافات، سي قراءة سورة :اخلامس{

  ذا نزل به عنده إئمسلم قر

                                                

.  باب آداب االحتضار٣٦٨ ص٣ ج:احلدائق) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٤ الباب٦٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٣١ حتضار يف آداب االح٥ الباب٢٤٦ ص٧٨ ج:البحار) ٣(
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، هيصلّون عليه صفوفاً يدي نيقومون بي كمالأعشرة ، ل حرف منهاكنزل ب، سي املوت سورة كمل

   .)١(»شهدون دفنهيو، هيصلون عليو، تبعون جنازتهيو، دون غسلههشيو، ستغفرون لهيو

 أو قرئت، رات املوتكض قرأها وهو يف سيا مرميأ :)ه وآلهي اهللا علصلى( عنه ىة أخريويف روا

موت يشرب فيفراشه ف على وهو، اهيإعنده جاءه رضوان خازن اجلنة بشربة من شراب اجلنة فسقاه 

   .)٢(»اءياض األنبيحوض من ح إىل تاجحيوال ، انيبعث ريو، انير

ا بين فاقرأ ي قم :بنه القاسم قال ال)السالمعليه ( اظمكعن ال، مانيعن سل :الصافات إىل وورد بالنسبة

 )٤(﴾شد خلْقاً أَم من خلَقْناهم أأَ﴿ فقرأ فلما بلغ ،تستتمها حىت )٣(﴾الصافَّاِت صفاو﴿ كيعند رأس أخ

ت إذا نزل به ينا نعهد املك :فقال له، عقوب بن جعفريه يقبل علأ، فلما سجي وخرجوا، ىت الفىقض

روب من كمل تقرأ عند ما بين ي «: فقال؟م فصرت تأمرنا بالصافاتيكس والقرآن احليقرء عنده ياملوت 

   .)٥(» عجل اهللا راحتهموت قط إالّ

                                                

  .٤ ح٣ ص٤ ج:وتفسري الربهان. ٣ ص٢٣ من اجلزء٥ج:  ويف جممع البيان،١ س١٠٧ ص١ ج:كما يف كشف اللثام) ١(

.  قراءة القرآنأبواب من ٤١ الباب٣٠٤ ص١ ج:املستدرك) ٢(

. ١اآلية : سورة الصافات) ٣(

. ١١اآلية : سورة الصافات) ٤(

. ١ حاالحتضار أبواب من ٤١ الباب٦٧٠ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١١

 ﴾ِإنَّ ربكُم اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض﴿ وآية السخرة وهي ،﴾هم ِفيها خاِلدونَ﴿وكذا آية الكرسي إىل 

 ويقرأ ، إىل آخر السورة﴾ ِفي الْأَرِضِللَِّه ما ِفي السماواِت وما﴿ : وثالث آيات من آخر سورة البقرة،إىل آخر اآلية

  ،سورة األحزاب

  

س فاعلم يت أ فإذا أنت قر: عند وفاا)السالمعليه (  قالت لعلي) السالمعليها( وعن فضة أن فاطمة

   .)١(»ت حنيبيين قد قضأ

ما أن الظاهر استحباب ك، ويف الصافات مناطاً، س نصاًيت هلما يف ي استحباب قراءة امل:والظاهر

   .متامهما ولو بعد املوتإولعل األفضل ، راءة بعضهماق

 خلَق ِإنَّ ربكُم اللَّه الَّذي﴿ :وهي ة السخرةيوآ، )٢(﴾هم فيها خاِلدونَ﴿إىل ، رسيكة اليذا آكو{

ماواِت والسضماواِت﴿ :ات من آخر سورة البقرةي وثالث آة،يآخر اآل إىل .)٣(﴾الْأَرِللَِّه ما ِفي السو ا م

 :ع ما عن دعوات الراونديياجلم على دلي و}قرأ سورة األحزابيو، آخر السورةإىل ، )٤(﴾ِفي الْأَرِض

  قرأ ي أنه يرو

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٣١ الباب٩٣ ص١ ج:املستدرك) ١(

. ٢٥٧اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ٥٤اآلية : سورة األعراف) ٣(

. ٢٨٤اآلية : سورة البقرة) ٤(
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  .بل مطلق قراءة القرآن

  

اللهم اغفر له ،  ورضوانك منىرض إىل خرجهأاللهم  «:قوليو، رسيكة اليآ، تيوامل ضيعند املر

   .ورة يف املنتكاء املذية األشياوندي بقر الرك مث ذ.)١(»كذنبه جل ثناء وجه

م كن ربإ( :ة السخرةي مث آ،تان بعدهايوآ، رسيكة اليقرأ عند النازع آينه إ «:هيوف، شف اللثامكويف 

 )هللا ما يف السماوات وما يف األرض( :ات من آخر البقرةي مث ثالث آ)اهللا الذي خلق السماوات واألرض

   .)٢(»مث تقرأ سورة األحزاب، آخرهاإىل 

رسي كة اليقرأ عنده آيستحب ملن حضر املنازع أن ي «:)السالمعليه ( عن الصادق، ائمعوعن الد

 مث ثالث .ةيآخر اآل إىل .اميم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أك إن رب:قوليو،  بعدهانيتيوآ

اللهم ، ىلهم لقّه البشرال،  ورضوانك رضاً منىلإخرجها منه أ اللهم :قولي مث ،ات من آخر البقرةيآ

   .)٣(»اغفر له ذنبه وارمحه

ر اهللا كوذ، حضروا عنده بالقرآنأإذا حضر أحدهم الوفاة ف «: للرضوي}بل مطلق قراءة القرآن{

   اهللاصلى( رسول اهللا على والصالة

                                                

. ٢٦ ححكامهأ يف آداب االحتضار و٥ الباب٢٤١ ص٧٨ ج:البحار) ١(

. ٣٩ األموات س املقصد التاسع يف غسل١٠٦ ص١ ج:كشف اللثام) ٢(

. ٢١٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) )٣(
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   .)١(»)ه وآلهيعل

بعد ، الًي دلكبذل ىفك و،)٢(»قرأ عنده القرآنينبغي إذا حضره املوت أن يو( :فعميكن مصباح العو

   .كعاظم الفقهاء بذلأ ىفتو

مع ظهور األمر يف  بابحاالست على منا محلتإ، ات الواردة يف أبواب املستحباتيمث إنّ الروا

   .ةيأو قرائن داخل، نة فهم املشهوريأو بقر، ما لضعف السندإ، الوجوب

                                                

. ٢ باب غسل امليت والصالة عليه س٢٠ ص:فقه الرضا) ١(

. ٨ س٨ ص:مصباح الكفعمي) ٢(
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  فصل 

  :وهي أمور، يف املستحبات بعد املوت

   .ق فمهيه وتطبينيض عي تغم:األول

  .هيكّ شد ف:الثاين

  

   }فصل{

   :}وهي أمور، يف املستحبات بعد املوت{

   . ولو بدون الشد}ق فمهيه وتطبينيض عي تغم:األول{

حضرت عند موت  :همشكأيب  ةير الفقهاء هلما رواكبعد ذ، همايدلّ علي و.}هيك شد ف:الثاين{

   .)١(ه امللحفةي علىه وغمضه وغطييره املوت شد حل فلما حض، وأبو عبد اهللا جالس عنده،ليإمساع

                                                

.٣ ح االحتضارأبواب من ٤٤ الباب٦٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  . يديه إىل جنبيه مد:الثالث

  . رجليه مد:الرابع

  . تغطيته بثوب:اخلامس

  

ت فغمضين يفإذا قض «:)السالمعليه ( نيه احلسي ألخ)السالمعليه ( قول احلسن :رشادويف اإل

١(»لينوغس(.   

   .)٢(اهيناه وشد حليم أمر به فغمض ع الغالىفلما قض :ويف موثقة زرارة املتقدمة

ستحب مطلقاً ولو قبل يأو ، ما هو ظاهر عبارامك، وهل هذا االستحباب خاص مبا بعد املوت

   .وال بأس به، همشكطالق خرب أيب إل، قال بهيربما ، املوت

   .كذلكونا كن مل تإ }هيجنب إىل هيدي مد :الثالث{

بل يف اجلواهر ،  األصحابىا للتسامح يف أدلة السنن بعد فتوالمهكو، كذلك }هيرجلمد  :الرابع{

   .هيمجاع عل اإلىن بدعويصحاب مشعراأل إىل بل نسبه مجاعة، بال خالف أجده

  بل ، وال خالف، الكشإ بال }ته بثوبيطغ ت:اخلامس{

                                                

. ٢٠س) ليه السالمع( فصل يف أخبار وفاة اإلمام احلسن ١٩٢ ص:رشاداإل) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٤ الباب٦٧٢ ص٢ج :الوسائل) ٢(
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  .يل اإلسراج يف املكان الذي مات فيه إن مات يف اللّ:السادس

  

م كحدإذا مات أل «:ماني وسل،)١(لحفةه املي علىوغط :همشك أيب خلرب، هيمجاع علظاهرهم اإل

 صلى( ة النيبيوملا ورد يف تسج، )٣(»ي وخرجواجفلما س «: واجلعفري،)٢(»اه القبلةفسجوه جت، تيم

 ن الثوبكميمث إن مل ، ده فقطيال وجهه و، سه لبايان فكع بدنه وإن ية مجيوالظاهر تغط )ه وآلهياهللا عل

   .شي رجل محزة باحلش)ه وآلهي اهللا علصلى( ما سجي رسول اهللاك ،فبأي شيء

 خرب سهل املروي يف :هيصل ف واأل}لين مات يف اللإه يان الذي مات فكسراج يف امل اإل:السادس{

ان كت الذي ي بالسراج يف الب)السالمعليه (  أمر أبو عبد اهللا)السالمعليه ( نه ملا قبض أبو جعفرإ :ايفكال

ت أيب عبد ي يف بك مبثل ذل)السالمعليه (  مث أمر أبو احلسن)السالمعليه ( قبض أبو عبد اهللا  حىتنهكسي

سراج وظاهر هذا اخلرب استحباب اإل، )٤(»انكما  مث ال أدري، العراق إىل خرجأ ىت ح)السالمعليه ( اهللا

  ه أو يسواء مات ف، تيت املييف ب

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٤٤ الباب٦٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٣٥ الباب٦٦١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ ح باب إذا عسر على امليت املوت١٢٦ص ٣ ج:الكايف) ٣(

. ٥ ح باب النوادر٢٥١ ص٣ ج:الكايف) ٤(
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  . إعالم املؤمنني ليحضروا جنازته:السابع

  

د مبات يف ييفالتق، والظاهر العمل باخلرب، مهاريأو غ وخاًكان كأو  تاًيان بك، أو اراً الًي مات ل،هريغ

 ؟قربه على سراجستحب اإليوهل ، هي حمتاج إلري واحد من األصحاب غريما يف عبائر غك، ليالل

   .هيل عليومن أنه ال دل، ةي من االستئناس له ذه الروا:احتماالن

 : قال)السالمعليه ( عن الصادق، ح ابن سناني لصح}حضروا جنازتهي لنيعالم املؤمنإ :السابع{

ستغفرون ي و،هيصلون عليو، شهدون جنازتهيف، ت مبوتهيخوان املإؤذنوا يأن  مكت منياء املينبغي ألولي«

ويكتب للميت االستغفار، ويكتسب هو األجر فيهم، وفيما اكتسب له من ، تب هلم األجركي ف،له

، ذاعةونشر يف الصحف واإل خبارإو بأي وجه اتفق من نداء، عالمأو اإل ذاني واملراد باأل،)١(»ستغفاراال

 ؟ذان الطفليإو، تيشمل الطفل امليوهل ، ني املؤمن:مطلقاً خوانما أن املراد باإلك، ك ذلريوغ

   : احتماالن؟لهاتة وغسيعالم نسائها حلضور دار املإتحب سيت املرأة هل يما أنه يف املك :احتماالن

   .عالم الرجال ملوت املرأةإال يف ك ال اش:نعم

ن إو، هيح حجة علين الصحإ :هيفف، ذانيراد به اإلأراهة النعي إن كفما عن اجلعفي من ، انكف يكو

  راد أ إال إذا :اللهم، روهكال م نه حرامكل،  فال بأس به،ذوبةكت املير حمامد املكراد ذأ

                                                

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ١باب ال٧٦٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢١٩

  ، وال النهار إن مات يف الليل،ه فال ينتظرون الليل إن مات يف النهار التعجيل يف دفن:الثامن

  

ح عن يح ذريمثل صح، ذانياستحباب اإل على ات أخر تدلي رواكمث إن هنا، راهة معناها اللغويكبال

  . )١(»نعم «: قال؟ؤذن ا الناسياجلنازة 

   .)٢(»ؤذن ا الناسين اجلنازة إ «:ة القاسميوروا

 بال }ليهار ان مات يف اللّوال الن، ن مات يف النهارإل ينتظرون اللّيل يف دفنه فال يعجت ال:الثامن{

خرب ك، اتي جلملة من الرواكوذل، ضاًيومنقوالً مستف مجاعاً حمصالًإويف اجلواهر ، وال خالف الكشإ

 نيلقأناس ال ا معشر الي «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  قال رسول اهللا: قال)السالمعليه ( عن الباقر جابر

ال ، ليفانتظر به الل ت اراًيوال رجالً مات له م، فانتظر به الصبح الًيت لي مات له م رجالً]نيلفأ[

 : قال الناس.)٣(»م اهللاكرمحي، مضاجعهم إىل عجلّوا م، وال غروا، م طلوع الشمسكتنتظروا مبوتا

   . اهللاكرمحيا رسول اهللا يوأنت 

  ا ماتإذ «: عنه قال)السالمعليه ( عن الصادق، صيوخرب الع

                                                

. ٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ١ الباب٧٦٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ١ الباب٧٦٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح صالة االحتضارأبواب من ٤٧ الباب٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٠

   .)١(»فخذ يف جهازه وعجله، تيامل

   .)٢(»لهيت تعجيرامة املك «: قال)ه وآلهي اهللا علصلى( عن النيب، وعن الصدوق

إذا مات « :)ه وآلهي اهللا علصلى(  قال رسول اهللا: قال)السالمعليه ( عن الصادق، وينكوخرب الس

   .لولة يف قربهين وقت القكي أي ل،)٣(» يف قربهإالّل يقيفال ، ت أول النهاريامل

هما يفبأ، توبةكاجلنازة يف وقت م على ذا حضرت الصالةإ :)السالمعليه ( عن الباقر، خرب جابر ويف

   .)٤(»ضةيفوت وقت الفريقربه إالّ أن ختاف أن  إىل تيعجل امل «: فقال؟ابدأ

، س فقطكأو الع، ليالل إىل اره من النريعدم التأخال ، ل مطلقاًيوظاهر هذه األخبار استحباب التعج

ما أخروا دفن ك، كشبه ذلأأو ما ، ةيذ الوصيه تنفيان فكما لو ك، ري وجه للتأخكان هناك إالّ إذا :اللهم

 ريراهة التأخكولعل ، )السالمعليه (  وجنازة الزهراء وجنازة علي)ه وآلهي اهللا علصلى( جنازة رسول اهللا

  ث يح، صوم املعريخاصة بغ

                                                

. ٦ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب٦٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٤٣ ح يف غسل امليت٢٣ الباب٨٥ ص١ ج:لفقيها) ٢(

. ٥ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب٦٧٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٤ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢١

  ،ى اليقني يف موته فينتظر حت إذا شكإالّ

  

   .كواملعصوم مرته عن ذل، تيل عدم تعفن امليأن من أسباب التعج

وجلملة من ، وز الدفنجيفال ، اةي وجوباً الستصحاب احل}نيقيال حىت نتظري يف موته فكإالّ إذا ش{

   :األخبار

 كمات من ذل، ةريثكصواعق  نية سنة من السنكمب أصاب الناس :بن محزة قال ي علعن، ايفكففي ال

، قينبغي للغري« :سألهأ أن ريئاً من غد فقال مبت)السالمعليه ( ميأيب إبراه على فدخلت، ريثكخلق 

 ك جعلت فدا: فقلت.»موته على ح تدلييء منه رجيإال أن ، دفنيتربص به ثالثاً ال ين أ واملصعوق

ما ماتوا إال يف ، اءيحأ ريثكقد دفن ناس  ي، علاينعم  «: فقال؟اءيحأ ريثكنه قد دفن ناس أ ختربين كأنك

   .)١(»قبورهم

نعم  «: قال؟غسليق أي عن الغر)السالمعليه (  سألت الصادق:قال، وخرب إسحاق بن عمار

، دفنيو غسليف،  قبلريتغيإالّ أن ، دفنيام قبل أن ي ثالثة أكتري «: قال؟ستربأيف يك قلت و.»ستربأيو

   .ها من األخبارريغ إىل ،)٢(»تمينه مات ومل أفإنه رمبا ظنوا ، اعقةضاً صاحب الصي أكذلكو

  منا هو من باب إ، ورة يف النصكاملذ "اميالثالثة أ" إن :مث

                                                

. ٦ ح باب الغريق واملصعوق٢١٠ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٤٨ الباب٦٧٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٢

  . جنبها األيسر إلخراجه مث خياطته مع حياة ولدها فإىل أن يشقوإن كانت حامالً

  

 إالّ إذا :اللهم، ثرةكوال يف طرف ال، مر يف طرف القلةد لأليوإال فال حتد، ك غالباً بذلنيقيحصول ال

   .ل مشتبه بهكبل ، ر يف النصكة ملن ذيما أنه ال خصوصك، ةينيقيعالمة  وطباً فإنه شرعاً، تعفّن

ثر يف كفالالزم يف موت الفجأة الذي ، ةيال دائم ةيفهي غالب، رها األطباء للموتكأما العالمات اليت ذ

ة لفحص األموات يريات خيمجع ويف مجلة من بالد العامل، اًيدفن حيال حىت ، املةك الالدقة، اميهذه األ

وقد حدث يف ، وماتوا يف قبورهم اءيقربون هم أحيئة ممن ل يف املنيحصاء أن اثنفقد ثبت باإل، قبل دفنهم

ت آخر يف ي مىل وإ؛بعد أن وضع يف الرباد، م األطباء مبوتهكت حيم إىل اة الظاهرةين عادت احلأ زماننا

ت قد عادت يمث لو وجد امل،  سنواتكلهم عاشوا بعد ذلكو، نزاله القربإحال  ت ثالثي موإىل، املغتسل

وسائر ، عادة الغسل إفالالزم، بيبعض السراد يف زماننا يف ما وجدك، بعد أن دفن مث مات اةيه احليإل

قن يتي الويل وحده إذا مل نيقي عربة بمث الظاهر أن ال، طالقاتواإل موماتع للكوذل، نكمأن إاملراسم 

 عانةمن اإل ألنه عنده، باملوت قنيتيدفن إذا مل ي للويل أن قحيفال ، سكأما الع، العقالء باملوت العرف

   .قتل حمتملعلى 

أيت يما ك }اطتهيخراجه مث خسر إليشق جنبها األي أن اة ولدها فإيليانت حامالً مع حكوإن {

  منمسة عشرة له يف املسألة اخلايتفص



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٣

وهل ، رج من بطن أمهخي أن فإىل، تاًيناً ميان جنكنه لو أما ك،  تعاىلن شاء اهللاإ، مسائل الدفن

طالق إ من : احتماالن؟ة قطعة موجودةيعجل دفن أيأم ،  الدفن جلمع قطعه املقطعة معاًريستحب تأخي

   .ومن االنصراف، ليالنص يف التعج



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٤
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٢٢٥

  فصل

  روهاتكيف امل

   :وهي أمور

   .وجب أذاهيه ع فإنس يف حال الرتمي أن :ألولا

  

   }فصل{

   :ةي مثان}روهات وهي أموركيف امل{

   .روهك ومثله مة يف اجلمل}وجب أذاهيس يف حال الرتع فإنه مي أن :األول{

ال  «:هاي وف)السالمعليه ( عن الباقر ملوثقة زرارة، اً حرمريثك ىوجب أذيث يان املس حبكنعم لو 

  ، زداد ضعفاًينما متسه فإنه إ



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٦

  . تثقيل بطنه حبديد أو غريه:الثاين

  

   .)١(»هيهذه احلال أعان عل على ومن مسه، ون يف هذه احلالكيضعف ما أو

 أن كايوإ، هيله أو عيصلي فيان ك الذي ىاملصل إىل لهه نزع روحه فحويوإذا اشتدت عل «:والرضوي

  .)٢(»ل جهال الناسفعيما ك كفال متنعه من ذل ،أو رأسه هيأو رجل هيدي كرحيوإن وجدته ، متسه

ه ي اهللا علصلى( صدر رسول اهللا إىل )السالم عليهما( ني جميء احلسنميعدم التحر على دليمث إنه 

 حال )السالمعليه ( مام احلسنبن اإل ال)السالمعليه ( نيمام احلس ضم اإلكذلكو،  حال احتضاره)وآله

   .ونه يف املقتلك

بن خالفاً ال، هيمجاع علبل عن اخلالف اإل، ما هو املشهورك }هريد أو غيل بطنه حبدي تثق:الثاين{

   .منع انتفاخهيل، بطنه على ث استحب وضع شي ءيح، دياجلن

سواء يف ، ليراهة التثقك ظاهر منهمالو، خالفه على صحابمجاع األإ :وجامع املقاصد، وعن الروض

  ذي يفمجاع، أنه نوع من اإلضافة إىل اإلكم باإلحال االحتضار، أو بعد املوت، ويدل على احل

 

                                                

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٤٢ الباب٦٧١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٢ الباب٦٧١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٧

  . الشيطان يعبث يف جوفه فإنّ، إبقاؤه وحده:الثالث

  

عليه ( شمله قولهيف، هانة وبعد املوت نوع من اإل،ل السابق يف األوليشمله الدليف، حال االحتضار

   .)١(حرمته وهو حي سواءكتاً يحرمة املسلم م: )السالم

ل التسامح ملثل يلعدم مشول دل، دي ابن اجلنىعارضه تسامح فتويالتسامح الذي ال   إىلضافةهذا باإل

   .عامج اإل املخالفة معالفتوىهذه 

 )السالمعليه ( ة عن الصادقجي خلرب أيب خد}عبث يف جوفهيطان يفإن الش، بقاؤه وحدهإ :الثّالث{

   .)٢(»عبث يف جوفهيطان يفإن الش، وحدهميتك ال تدعن  «:قال

طان يف ي لعب الشإالّ،  وحدهكتريوت وميت يس من ميل «: قال)السالمعليه ( عنه، خرآخرب ويف 

   .)٣(»جوفه

فقد ، ور يف النصك املذك املستغرب ذلريومن غ، أو اراً الًيه وحده لك ترني بك ال فرق يف ذل:أقول

خافة إمن جهة ، رهكيوالعبث م ، رة تعبث باألمواتيأن األرواح الشر ثيثبت يف علم األرواح احلد

  هانة إنه أ ومن جهة، تين للميالناس ااور

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٤ الباب٦٧٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٩ يف غسل امليت وتكفينه س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

. ١ ح الدفنأبواب من ٥١ الباب٨٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٨

  .حتضار حالة اال، حضور اجلنب واحلائض عنده:الرابع

  

ِإذا مسهم طاِئف ِمن الشيطاِن ﴿ : تعاىلما قالك، تي البكن يف ذاي املوجودىذأسبب يولعله ، تيللم

   .)١(﴾تذَكَّروا

راهة كعن املعترب أن ال بل، ما هو املشهورك }حالة االحتضار، ئض عندهواحلا  حضور اجلنب:الرابع{

وال ، تيال حتضر احلائض امل «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، عقوبيونس بن يفعن ، قول أهل العلم

   .)٢(»ا غسلهيليوال بأس أن ، نياجلنب عند التلق

ض وهي ي امرأة تقعد عند رأس املر:)السالمعليه (  قلت أليب احلسن:بن أيب محزة قال ي علوخرب

فإن ، وعن قربه  فلتنح عنهكوقرب ذل هي فإذا خافوا عل،ال بأس أن مترضه «: يف حد املوت فقال،حائض

   .)٣(»ك بذلىة تتأذكاملالئ

 أو جنب ان من امرأة حائضكت فما يإذا احتضر امل «: قال)السالمعليه ( عن علي، اتيوعن اجلعفر

  ، والظاهر أن املراد باحلائض، اتيها من الرواريغ إىل .)٤(»ةكئملوضع املال، قميفل

                                                

. ٢٠١ية اآل: سورة األعراف) ١(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ٤٣ الباب٦٧١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٣ الباب٦٧١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٨ س ٢٠٤ ص:اجلعفريات) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٢٩

  .التكلم الزائد عنده: اخلامس

  . البكاء عنده:السادس

  . املوتىة أن حيضره عمل:السابع

  

ما أن ك، ضاًينبغي اجتناا أيان كن إو،  ال ما إذا طهرت ومل تغتسل بعد،ةيضيومة باحلكمن هي حم

ارتفعت ، ملاءاد جيمن ال يف، مم اجلنبيذا تإوالظاهر أنه ، عمال ما وجهبدون األ يف حلوق املستحاضة

مم للحضور إذا مل يشرع التيوهل ، حلاق املتقدمةطالقات أدلة اإلإل، ملحقة باحلائض والنفساء، راهةكال

جناب حال راهة اإلك والظاهر : احتماالن؟مم للصالةيفه التيلكن تكين مل إو، ن من املاء اآلنكتمي

   .ليشمله الدليف  جنبوحنوه بعد الدخول وألنه للمناط، ضاًيالحتضار أا

   .ا غسلهيليوال بأس أن  :)السالمعليه ( لقوله،  الظاهر ال؟ره حضورمهاكيفهل ، ن ماتأأما بعد 

ء الستثنا، "زائداً"بـ د ي والق،لم يف املقابركراهة يف التك ولعلّه ملناط ال}لّم الزائد عندهك الت:اخلامس{

   .لّم الضروريكالت

ما ك، ضق خلقهيراهة ما ك على شمله ما دلّيف، ذاء للمحتضريإ ولعله ألنه }اء عندهك الب:السادس{

   .ضيادة املريتقدم يف األمر الثامن من فصل ع

   .ر يف السادسك ملا ذ}ىضره عملة املوتحي أن :السابع{
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٢٣٠

  . عنده من صراخهن عنده النساء وحدهن خوفاًي أن خيلّ:الثامن

  

ر هذه كوقد ذ، ذاه املوجب أل}لي عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عندهخي أن :الثامن{

ن مما مل ية ذه العناويراهة الشرعكطالق الإوإال ف، وجد هلا أدلة خاصة ولعلّه، اشف الغطاءكاألمور 

   .واهللا سبحانه العامل،  واحدريما اعترف به غك، جنده



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣١

  فصل 

   املوتراهةكرم حيال 

  

   }فصل{

   }راهة املوتكرم حيال {

ن إاللهم  «:ما ورد يف الدعاءك، رهه املؤمنونكيمل  ان حراماًكبل لو ، وال خالف الكشإبال 

تردي يف قبض روح عبدي كء أنا فاعله ي ما ترددت يف ش: قلتك إن: قال)السالمعليه ( نيالصادق األم

   .خرهآ إىل ،)١(»ره مساءتهكأو، ره املوتكي، املؤمن

 »ئخذ الغايات واترك املباد«يف اهللا سبحانه : كما قالوا، ة الترددياملراد من تردده سبحانه غا: قولأ

  حاتيمالحظة الترج فاملراد بالتردد، ك ذلريوغ، هك مثله يف غضبه ورضاه وضح:قاليما ك

                                                

. ١١ ح بهىدعي مما يستحب أن ٢٢ الباب٣٤٤ ص١ ج:املستدرك) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٢

 ملا )السالمعليه ( مين إبراهإ «:ثيوقد ورد يف احلد، نسان املترددالحظها اإليما ك، من بقائه وقبضه

عليه (ى  موسكذلك، )٢()السالمعليه (  آدمأتى ملا كذلكو، )١(»كره ذلك  املوت لقبض روحهكأتاه مل

ومن ،  اهللا أحب اهللا لقاءه لقاءمن أحب «: أنه قال)ه وآلهي اهللا علصلى( وقد روي عن النيب، )٣()السالم

 كس ذاي ل:)ه وآلهي اهللا علصلى(  فقال؟ره املوتكنا لنإ :ا رسول اهللايل ي ق.»ره اهللا لقاءهك، ره لقاء اهللاك

حب لقاء أف، مامهأمما  هيء أحب إليس شيفل، رامتهكو بشر برضوان اهللا، ن املؤمن إذا حضره املوتكول

   .»حب اهللا لقاءهأو، اهللا

 ىما هو مقتضك ،وهكسليق مل يألنه طر، حاشهم عنهي استا مبعىنمإ ،اء للموتيراهة األنبكمث إن 

سائر كاء يون األنبكيومن املعلوم لزوم أن ، عةيان خالف الطبكستوحشوا ينه إذا مل إحىت ، عة البشريطب

مام  ولذا قال اإل.)٤(﴾ ِإلَي قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحى﴿ :وما أشبه  العصمةإالّ، مورهمأع يالبشر يف مج

  .»علطي هلول املكبي إنه«: عليه السالماحلسن 

                                                

. ٨ ح)المليه السع(براهيم إ يف أحوال النيب ٤ الباب٧٩ ص١٢ ج:البحار) ١(

. ١ حيف عمر آدم ووفاته ٨ الباب ٢٥٨ ص١١ ج:البحار) ٢(

. ٨ ح)ليهما السالمع( وهارون ى يف وفاة موس١٢ الباب٣٦٥ ص١٣ ج:البحار) ٣(

. ١١٠اآلية : سورة الكهف) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٣

 نعم يستحبلقاء اهللا تعاىل عند ظهور أماراته أن حيب ،ويكره متن ي املوت ولو كان يف شدبل ينبغي أن ،ةة وبلي 

   يل وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً، يلاللهم أحيين ما كانت احلياة خرياً: يقول

وجب يرباء كن احلضور يف حمضر الفإ، نيانوا طائعكا مهم،  تعاىلما ألجل رعبهم من احلضور يف حمضر اهللاإو

   .واخلوف الرعب

  

 ث املروي عن النيبيما تقدم يف احلدك } تعاىلب لقاء اهللاحيماراته أن أستحب عند ظهور ينعم {

،  تعاىلنسان ما أحبه اهللاب اإلحيأن  استحباب على وألنه داخل يف عموم ما دلّ، )ه وآلهي اهللا علصلى(

ِإنْ زعمتم أَنكُم أَوِلياُء ﴿ : وقال سبحانه،)١(﴾جوا ِلقاَء اللَِّه فَِإنَّ أَجلَ اللَِّه لَآٍتمن كانَ ير﴿ : تعاىلقال

توا الْمونماِس فَتوِن الند تمين فرع احلب فإن ال)٢(﴾ِللَِّه ِمن.   

اً رياة خيانت احلكا ين ميحأاللهم  :قولينبغي أن يبل ، ةيان يف شدة وبلكره متني املوت ولو كيو{

  عوده وهو يرجل  على  أنه دخل)ه وآلهي اهللا علصلى(  فعن النيب}اً يلريانت الوفاء خكإذا   وتوفين،يل

                                                

. ٥اآلية : سورة العنكبوت) ١(

. ٦اآلية : سورة اجلمعة) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٤

  ، عنه وأن حيسب املوت بعيداً،ويكره طول األمل

  

 كفإن، ال تتمن املوت «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  رسول اهللا:فقال،  املوتتمىني  ـضيأي مرـ  كشا

ه ي اهللا علصلى(  وعنه،)١(» فال تتمنوا املوت،ئاً فتؤخر تستعتبي مسكن تإ و،حساناًإ تزداد حمسناً كن تإ

 ،اً يلرياة خيانت احلكين ما يحأ اللّهم :قليول، م املوت لضر نزل بهك أحدتمىنيال  «: أنه قال)وآله

   .)٢(»اً يلريانت الوفاة خكوتوفّين إذا 

ان ألجل كما إ :فهو،  املوت) الصالة والسالمعليهم( عفر والرضا بن جىوفاطمة وموس ي علأما متين

انوا كانوا قد أدوا دورهم فك أو ألجل أم ،ما ألجل األهم واملهمإو، نية ضد السلطة واملنحرفيالدعا

ن عدم إث يح، لألهم واملهم،  املوت) السالمعليها( قةي الصدميومتين مر، تطلبون لقاء اهللا سبحانهي

   .وثة بأنظار الناسلاة امليأهم من احل أة طاهرةحة امريفض

 يف املعاصي وعدم كوجب االماي ك فإن ذل}داً عنهيسب املوت بعحين أو، ره طول األملكيو{

الرمحان من  إىل توبأ( :ما قال ابن سعدك، توب يف املستقبلي الوقت باق فىريإذ ، االعتناء باآلثام

  عليه ( ني املؤمنري أنه قال أم)السالمعليه (  فعن الصادق،)٣()نيسنت

                                                

. ١ حتضار امليت احأبواب من ٣٢ الباب٦٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح احتضار امليتأبواب من ٣٢ الباب٦٥٩ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

.  البيت السادس الشطر الثاين٧٩ص:  البن خمنف،مقتل احلسني) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٥

ذكر املوت كثرياًويستحب ،  

  

   .)١(» من أجلهغداً نزل املوت حق مرتلته من عدأما  «:)السالم

ها ريغ إىل .)٢(»وطول األمل ىاتباع اهلو، م خصلتانكياف علخيخوف ما أإنّ  «:)السالمعليه ( وعنه

   .ةريثكات اليمن الروا

ر كثر ذكمن أ، نيسيكس األيكإن أ «:)ه وآلهي اهللا علصلى( فعنه }اًريثكر املوت كستحب ذيو{

   .)٣(»هادم اللّذات

ر كثر ذكدة أيا أبا عبي «:الق، حدثين مبا أنتفع به :)السالمعليه ( دة احلذاء أليب جعفريوقال أبو عب

   .)٤(»ايإال زهد يف الدن ر املوتكثر إنسان ذكيفإنه مل ، املوت

فإن احملب ، )٥(»ئةيل خطكا رأس يحب الدن«ما ورد ك، ا رأس الفضائليالدنومن املعلوم أن الزهد يف 

   .د عن الشرور واآلثاميفإنه بع، هايخبالف الزاهد ف، هايللوصول إل ركومن مثإل كعمل يا يللدن

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٢٤ الباب٦٥١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٦ ح االحتضارأبواب من ٢٤ الباب٦٥١ ص٢ ج:الوسائل )٢(

. ٢ ح االحتضارأبواب من ١٧ابب ال٨٧ ص١ ج:املستدرك) ٣(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٢٣ابب ال٥٤٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

. ٤ ح جهاد النفسأبواب من ٦١ الباب٣٩ ص١١ ج:الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٦

مبن  الفرار من الطاعون كالفرار من اجلهاد خمتص  وما يف بعض األخبار من أنّ،وجيوز الفرار من الوباء والطاعون

  ،كان يف ثغر من الثغور حلفظه

  

ضرار املنفي ألن البقاء من اإل، بجيبل ،  وسائر األمراض الضارة}وز الفرار من الوباء والطاعونجيو{

   .ة احملرمكلقاء النفس يف التهلإومن ، يف اإلسالم

ان يف كخمتص مبن { ك فذل)١(}الفرار من اجلهادكاعون بعض األخبار من أن الفرار من الطوما يف {

بالد  على فاركالء اليتة من فراره املوجب السيمهأأقل  كوموته هنا هء فإن بقا}حلفظه من الثغور ثغر

 تحول الرجلية املصر فيون يف ناحكي عن الوباء )السالمعليه (  سألت الصادق:فعن احلليب قال، سالماإل

 اهللا صلى(  رسول اهللاى إمنا ،أسال ب «: فقال؟هريغ إىل خرج منهيون يف مصر فكي أو ،ىة أخريناحإىل 

  رسول اهللا:فقال، فهربوا منه، اءهم الوبيال العدو فوقع فيانت حبك، ئةيان ربك ملك عن ذل)ه وآلهيعل

  .»زهمكلو مراخية أن يراهكالفار من الزحف ك الفار منه :)ه وآلهي اهللا علصلى(

حتول أ، هايقع يف بلدة وأنا فيطاعون  عن ال)السالمعليه ( صحابنا أبا احلسنأ سأل بعض :بانأوقال 

   ففي الدار : قلت.»نعم «: قال؟حتول عنهاأ، هاية وأنا في القري فف: قال.»نعم «: قال؟عنها

                                                

. ١ ح االحتضارأبواب من ٢٠ الباب ٦٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٧

  . يكره الفرار منه، ووقع الطاعون يف أهله،نعم لو كان يف املسجد

  

 : قال)ه وآلهي عل اهللاصلى(  فإنا نتحدث أن رسول اهللا: قلت،»نعم «: قال؟حتول عنهاأها يوأنا ف

 إمنا قال هذا يف )ه وآلهي اهللا علصلى( إن رسول اهللا «:قال» الفرار من الزحفك، الفرار من الطاعون«

فقال رسول ، فرون منهاينهم كماأخلون يف قع الطاعونيف، يف حنور العدو، ونون يف الثغوركيانوا ك، قوم

   .)١(»همي فك ذل)ه وآله وسلمي اهللا علصلى( اهللا

ما أن ك، نهماياً بريان خمك وإالّ، ن العالجكميما إذا مل ي ما قلناه من وجوب اهلرب فأنّ  خيفىالن كل

نه إذا أأو ، صدقاؤهأوإال فإن مات ، ن من املقاومةكما إذا متيان يف الثغر إمنا هو فكما إذا يحرمة اهلرب ف

فالفرار ال بأس ، ىخرأم العدو من جهة قاويبل الفائدة يف فراره ل، طالقاًإبقي مات مما ال فائدة يف بقائه 

لزم مالحظة يو، ل حمظوركظهر أن املسألة عامة ل ومما تقدم، فئة إىل زيل املتحيب فإنه من قبجيبل قد ، به

   .يرين فالتخكيوإن مل ، واملهم هماأل

 أو تضرره،  إن علم بسالمته}ره الفرار منهكي، ووقع الطاعون يف أهله، ان يف املسجدكنعم لو {

  طالق بعضإ ف:هي القاعدة ـ وعلىما هو مقتضك وجب الفرار ـ وإالّ، رم حتملهحياً ال ريسيضرراً 

                                                

. ٣ ح االحتضارأبواب من ٢٠ الباب٦٤٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٨

نه إذا وقع إ «:ففي مرسل الصدوق،  صورة الضرر احملرم حتملهريغ على ن حتملأات ال بد ويالروا

   .)١(»هريغ إىل فروا منهيس هلم أن يفل، الطاعون يف أهل مسجد

هل ، قع يف األرضي سألته عن الوباء : قال)السالمعليه (ى ه موسيعن أخ، بن جعفر ي علةيويف روا

فإذا وقع يف أهل ، هيصلي فيقع يف مسجده الذي يهرب منه ما مل ي «: قال؟هرب منهيصلح للرجل أن ي

نبغي أن يفإن الفرار ، ة املسجديأنه خلصوصكو، )٢(»صلح له اهلرب منهيفال  هيصلي فيمسجده الذي 

، ان بقاؤه يف املسجد موجباً لتلوث املسجد بالربازك أنه لو ال خيفىو، ت اهللايال من ب، ت اهللايب إىل ونكي

   .ث املسجديوجب اخلروج منه حلرمة تلو، كوجب ذلين الوباء إث يح

                                                

. ١ ح باب الفرار من الطاعون٢٥٤ ص:خبارمعاين األ) ١(

. ٥ ح الفرار من الطاعونأبواب من ٢٠ الباب٦٤٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٣٩

  

  فصل 

  ة يفائكفن من الواجبات ال والصالة والدنيفكل والتيغست من التيز املياألعمال الواجبة املتعلقة بتجه

  

   }فصل{

ل يالتغس{ل املوت وبالقبلة الذي هو ق إىل هي التوج}ت منيز املياألعمال الواجبة املتعلّقة بتجه{

وعن  .ال وال خالفكشإ بال }ةيفائكمن الواجبات ال{لها ك }والصالة والدفن{ط ي والتحن}نيفكوالت

، )٤(رةك وعن التذ. العلمنه مذهب أهلأ :)٣( وعن املعترب.هي عدم اخلالف فى دعو:)٢(ىواملنته، )١( ةيالغن

   وعن جممع.هيمجاع عل اإل:هريوغ

                                                

.  من اجلوامع الفقهية،١٢ س٥٠١ ص:الغنية) ١(

. ٣٦ س٤٢٧ ص١ ج:ىاملنته) ٢(

. ٣ س٧١ ص:املعترب) ٣(

. ٤ س٣٨ ص١ ج:التذكرة) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٤٠

   .ني املسلمنيه بي ال نزاع ف:)١(الربهان

أن توجه اخلطاب ، ظهر يل من األخباريإن الذي ( :فإنه قال، كل صاحب احلدائق يف ذلكشأنعم 

، أخبار الغسلك الويل إىل إمنا هو، ضاًيوحنوه من املستحبات أ نيام وحنوها من التلقكع هذه األحيجبم

ضاً عن بعض يال أكشنقل هذا اإل ويف املستند،  إخل)٢()وحنوها، نيوالتلق، والدفن، خبار الصالةأو

   .هخيمشا

 ما ريمن غ، طالقاتواإل، ما عرفت ـ العموماتكمجاع ـ اإل إىل ضافةما تقدم باإل على دلي :أقول

   .)٣(»مكوتاعجلوا مب «:)السالمعليه ( مثل قوله، داًيون مقكيصلح أن ي

   .)٤(»ت واجبيإن غسل امل «:)السالمعليه ( وقوله

   .)٥(»من مات من أهل القبلة على صلّ «:)السالمعليه ( وقوله

 وإمنا الواجب، ةيفائكأما من قال بعدم ال، أيت يف خمتلف مباحث األمواتي مما تقدم وك ذلري غإىل

م نه لو سلّأما ك، طالق هلاإفال ، مكأصل احلفقد ناقش يف العمومات بأا يف صدد ، الويل فقطعلى 

  عليه( قولهكلّف هو الويل كد مبا دلّ أن امليفهو مق، طالقاإل

                                                

.  ط قم١١ س١٧١ ص١ ج:جممع الربهان) ١(

. ٩ س٣٥٩ ص٣ ج:احلدائق )٢(

. ١ ح االحتضارأبواب من ٤٧ الباب٦٧٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١ الباب٦٧٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٧ الباب٨١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٤١

أمر من يأو ،  الناس ااجلنازة أوىل على صليي «: وقوله،)١(» الناس بهوىلأت يغسل املي «:)السالم

، ةيفاكل أحد ك على الوجوبون ك نيب عقل اجلمعينه ال أ إىل هذا مضافاً، ك ذلريغ إىل .)٢(»بحي

نسان ق إلحيف أنه ال يكف،  الويلريق العمل لغحينه ال أ ةي الوالإذ معىن، ة لبعض خاصي ثبوت الوالنيوب

  أن العمومات:األول على رديإذ ،  تامةريالت غاكشن هذه اإلكل، هينه واجب علأالعمل مع 

  القاعدةىن مقتضإث يح، ر أبواب الفقهيف سائ طالقاتواإل سائر العموماتكيف املقام  طالقاتواإل

ن كميوإال فلو متشت هذه املناقشة مل ، رادة العمومإعدم  على ةينة قطعيإال إذا قامت قر، األخذ ا

و أَنِكحوا ﴿ ،)٤(﴾ِتجارةً عن تراٍضو﴿ ،)٣(﴾أَقيموا الصالةَ﴿ :مثل، طالق أو عمومإ بأي كالتمس

 طالق يف اإلكأنه لو شحىت ، والعمومات طالقاتل الفقهاء ذه اإلك ك مع وضوح متس)٥(﴾الْأَيامى

   .مةكطالق حمصالة اإلأانت ك

رم كوال ت، رم العاملكأ :مثل، ةنهما منافايان بكإذا ، ديواملق املطلقبني مع جينه إمنا أ :الثاينعلى و

   ."رم الفاسقكال ت"سقاط إطالق لزم نه لو قلنا باإلإ :ثي ح.الفاسق من العلماء

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٦ الباب٧١٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٧٧اآلية : سورة النساء) ٣(

. ٢٩اآلية : سورة النساء) ٤(

. ٣٢اآلية : سورة النور) ٥(
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 ني بةمنافاال ويف املقام ، دياملقعلى  فال وجه حلمل املطلق، ديواملق  املطلقني بةن منافاكأما إذا مل ت

د يواملق، فيلكعموم الت على دليطالق إذ اإل، ونه حقاً للويلك على  ما دلّنيوب، فيلكطالق أدلة التإ

مع ، ف عاميلكت قينقاذ الطفل الغرإ :مثالً، ف العاميلكنايف التيال  واحلق اخلاص، نه حق للويلأ على دلي

   .ألن التصرف يف الطفل حق للويل، ه املبادرةريق لغحيمل  نقاذهإراد الويل أنه لو أ

وإمنا قدم ، ل ذا مصلحة متشاةكون الفعل يف الكين أب، ني األمرنين اجلمع بكمي بأنه :الثالثعلى و

نه إث يح، رام الفاسقكإوحرمة ، رام العاملكإ وجوب س املقام مثليفل، ةيملصلحة خارج الشارع الويل

  .د أصالًييمورد التق إىل ال مصلحة يف العام بالنسبة

  :ثالثة أقسام على العام إىل ف املتوجهيلكن التأ :واحلاصل

  .د أصالًي مقكون هناكي أن ال :األول

صلحة يف فرد العام الذي فال م، عمومه أصالً على  العامىبقيث ال يحب، دي مقكون هناكي ن أ:الثاين

  . فإن املصلحة خاصة بالعادل فقط،رام الفاسق من العلماءكإما إذا حرم ك، ديس له قيل

قدم فرد يوإمنا ، حد سواءعلى فراد العام أل كون املصلحة يف كث تيحب، دي مقكون هناكي أن :الثالث

 ني ب"برزخ"وهذا القسم ، ديلقس داخالً حتت ايفرد آخر ل على د ـيمن العام ـ وهو الداخل حتت الق

  وإمنا مل، ليه من هذا القبيوما حنن ف، ني األولنيالقسم
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م كة الويل إمنا هي حيأن وال الثاين ـ ألنه الظاهر من األدلةكـ ، واخلاص ل العاميجنعل املقام من قب

، هيعن أب ،عن جعفر، وينكرواه الس ده مايؤيو،  الويلريست موجبة لسلب املصلحة عن غيول، رفاقيإ

إذا حضر سلطان من سلطان اهللا جنازة  «:)السالمعليه ( ني املؤمنري قال أم: قال) السالمعليهم( عن آبائه

   .)١(» فهو غاصبوإالّ، تيها إن قدمه ويل امليفهو أحق بالصالة عل

صاص اخت على ةيهذا فال داللة يف أدلة الوالعلى و، فيلكال أنه ت، أنه حق، ونه غاصباًكفإن ظاهر 

ن ي األمرنيجمع بيف، لفكل مكف ليلكعموم الت على ة لألدلة الدالةيون منافكتحىت ، ف بالويليلكالت

إذ ، هريتلف الويل عن غخيو، ون يف الوجوبكشتريل كهذا فالعلى و، هريوغ ما صنعه احلدائقك، دييبالتق

   .الويل له املباشرة مطلقاً

   .كأو شبه ذل ون حاضراًكيبأن ال ، أو عدم قدرته، ويلباشر إال مع امتناع اليفال ،  الويلريأما غ

فائي كو، زيامه بالتجهيين يف صورة وجود الويل وقيت واجب عيز املي إن جته:قالي فلماذا ال :إن قلت

   ؟امهيأو عدم ق، يف صورة عدم وجوده

 حال ها يفيال مصلحة ف، مميالصالة بتك ،دون حال ه يف حاليون الشيء ال مصلحة فكي قد :قلت

  ون كيوقد ، وجود املاء

                                                

. ٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  ، فلو تركوا أمجع أمثوا أمجع، وتسقط بفعل البعض،فنيفهي واجبة على مجيع املكلّ

  

ألن املصلحة ،  مصلحة العامري توجب تأخىخرأوإمنا مصلحة ، ل األحوالكه مصلحة يف يالشيء ف

وإمنا تقدم ، همايودة فق موجينقاذ الغرإفإن مصلحة ، ومؤمن نيب، ما إذا غرق اثنانك،  أهمىاألخر

يف حال غرق  نقاذ املؤمنإ إنه ال مصلحة يف :قاليفال ، ةينقاذ النيب ألجل وجود مصلحة خارجإمصلحة 

، نقاذ املؤمنإمصلحة  على نقاذ النيب ألنه أهم تقدمإوإمنا مصلحة ، ه مصلحةي إن ف:قاليبل ، النيب

   .تفي منه ذا القدركل نيالم يف املقام طوكوال

ه يشترط فيما  إىل مثال بالنسبة املريغ على  هذا الوجوب وهل معىن}نيلّفكع املي مجى واجبة علفهي{

 :احتماالن، أو أنّ معناه الوجوب يف املماثل فقط، لهيكأو و ام بنفسهي الوجوب القون معىنكيف، املماثلة

 من املباشري عمجوب األ بالو:قالي، نيلفك املباشرة يف بعض املكالئم ذليث ال يوح، طالق األدلةإمن 

   .ولعل األول أقرب، ومن االنصراف،  األدلةنيمجعاً ب، يبيوالتسب

وال بأس ، ل األعمالكقوم بيشترط أن ي مث إنه ال }وا أمجع أمثوا أمجعكفلو تر، وتسقط بفعل البعض{

   .ذاكوه، غسله آخريو، القبلة أحدهم إىل وجههي نصح أيف، بعمل إنسان واحد

، غسل رأسه بالسدر أحدهميصح أن يما ك، افور آخركوبال، غسله بالسدر أحدهميصح أن يذا كو

  ، ن بالسدر الثاينميوجانبه األ
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منهم  اتصف فعل كلّ، إذا قام به مجاعة يف زمان واحد، كالصالة،ا يقبل صدوره عن مجاعةولو كان مم 

  ،بالوجوب

  

بدون اشتراطه ،  وجود األفعال يف اخلارجن مراد الشارع هوأ فإن الظاهر منها، طالق األدلةذا إلكوه

   .فيلكسقط الت كلما حتقّق ذلكف، ني عن مباشر معكون ذلكي أن

ل كاتصف فعل ، يف زمان واحد إذا قام به مجاعة الصالةك، قبل صدوره عن مجاعةيان مما كولو {

   :نيقسم على  ألن الواجبك وذل}منهم بالوجوب

   .ررك والتكقبل االشتراي ما ال :األول

   .ررك والتكقبل االشتراي ما :الثاين

 كقبل االشترايفإنه ال ، اب يف العقدجيجراء اإلإومثل ، رركقبل التيفإنه ال ، تيفاألول مثل دفن امل

   .رركقبل التيما ال ك

أمره يرر بأن كقبل التيث يح، ومثل األمر باملعروف، كقبل االشترايث يح، تي مثل غسل امل:والثاين

متصفاً  ل واحد منهمكان فعل ك، ن قام به مجاعةإ، قبل االنفرادي وكقبل االشترايا فم، وهذا هذا

تصف فعل ا، ن يف عرض اآلخركل، ل بانفرادهكأو ، ه مجاعةي اثنان علين صلَّإففي املقام ، بالوجوب

دون  ون فعل أحدمها واجباًكيوال أن ، نئذيعقل عدم وجوب الصالة حيألنه ال ، ل منهما بالوجوبك

   .بال مرجح حيألنه ترج، آلخرا
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ة  ألن االستيذان منه شرط صح، وال ينايف وجوبه وجوا على الكلّ،نعم جيب على غري الويل االستيذان منه

  ، ال شرط وجوبه،الفعل

  

رتبط باملسألة ي ال كن ذلكل،  مستقالل واحد جزًءكألن ل، ع واحدينعم الظاهر أن جزاء اجلم

 حلج اإلسالم نيأو استأجر اثن، هماي ألبان قضاًءك، وماً واحداًيام ولدان توأمان  ما لو ص:ومثله، ةيالفقه

ظهر حال ما إذا فعال يومنه ،  من األمثلةك ذلريغإىل ،  عنهتربعاً المهاكأو ذهب ، تيامل على الواجب

   .واهللا العامل .ا يف قتل إنسان مثالًكما إذا اشترك، أو حراماً واحداً، مستحباً واحداً

، زي التجهىجرأو ستأذنيفلو مل ،  إذا أراد املباشرة ألعماله}االستئذان منه  الويلريغ على بجينعم {

، العبادي منهإىل بالنسبة و، ان آمثاًكن إ و،صحيوالدفن  هيالتوجك، التوصل من األعمال إىل فبالنسبة

 الويل يف صورة ذنإنفع يوال ،  وإال بطلى،فكوالقاصر  الغافلكمنه ن صح إ، والصالة الغسلك

   .حاً بعد أن صار باطالًينقلب صحيألن الفعل ال ، البطالن

 الستئذان منهاألن ، لّكال على وجوا{ أي وجوب االستئذان }نايف وجوبهيال { قد تقدم أنه }و{

ن أما ك، عن شرط الوجوب تلف شرط الصحةخياً ما ريثك و}ال شرط وجوبه، شرط صحة الفعل

ن مل تصح منه إال إو هيفإن العبادة واجبة عل، ال شرط وجوا، افركعبادة من الاإلسالم شرط صحة ال

   .بشرط اإلسالم
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 نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن جيربه على ، من املباشرة واإلذن يسقط اعتبار إذنهوإذا امتنع الويلّ

  ،أحد األمرين

  

ما ك، لكال على  الوجوبى ألنه مقتض}ذنهإ سقط اعتباريذن وإذا امتنع الويل من املباشرة واإل{

تاً قد ين وجدوا ميالعراة الذ ": من أخباركستفاد ذلي هولعل، ك عدم اخلالف يف ذلبل رمبا ادعي، تقدم

وال ذو ، وجد مماثليإذا مل ، املسلمة ةيوالذم، املسلم ل الذمييتغس"وما ورد يف ، )١("قذفه البحر

ان ما إذا مل كن إو اتيفإن مورد هذه الروا، ك ذلري وغ)٣("تياملل بعض يتغس"ورد يف  وما، )٢("رحم

ما ك، ذنصلح الويل لإليعرف ما إذا مل يومنه ، وامتنع ان الويلكما إذا يف دن املناط مطركل، وجد الويلي

وخشي من  ضاًيان مركما إذا ك، خباره مبوت مورثهإعلى  أو ترتب حمذوراً، أو جمنوناً اًريان صغكإذا 

   .ك ذلريغ إىل ،خربإن إ تلفه

 من }نيأحد األمر على ربهجيأن   له،جبارهإم الشرعي كن للحاكمألو { يف صورة االمتناع }نعم{

  سائر احلقوق اليت هي كجباره إلزم ، ارس حقهميفإذا مل ،  ألنه حق لهكأنّ ذلكو، ذنواإل املباشرة

                                                

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٣٦ الباب٨١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١٩ب البا٧٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١٧٠ حيف تلقني احملتضرين١٣ الباب٣٤٢ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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  .رة أيضاًتبة املتأخ واألحوط االستيذان من املر، يستأذن من احلاكم،وإن مل ميكن

  

ن الظاهر كل، ربهجيم كفإن احلا تهباشر زوجيما إذا مل ك، باشرها الويل ضاعتيث إذا مل يحب، ني اثننيب

األقوى  :)١(ولذا قال يف اجلواهر، ن االستئذان منهكميو مل أ، قه إذا امتنعحسقط يوإمنا ، جبارعدم اإل

ستعد لقبول يفإذا مل ، رفاق الويلإإن األدلة قد تضمنت ف،  األدلةىستفاد من فحويمع ما ، العدم لألصل

   .واملطلقات وجاء دور العمومات، ن لهكيمل ، رفاقاإل

 بعد ري إذ ال حق للغ}مكستأذن من احلاي نكمين مل إو{ : به بقولهفىتأ فال وجه ملا :هذاعلى و

عدول  وبعده،  الشرعيمكاالستئذان من ويل املمتنع الذي هو احلا إىل صل الدوريحىت ، االمتناع

   .وال عدالً، ماًكن املباشر بنفسه حاكيإن مل ، نياملؤمن

 ك وذل}ضاًيأ{م كاالستئذان من احلا إىل ضافة باإل}واألحوط االستئذان من املرتبة املتأخرة{

أُولُوا و﴿ة يآل، السابقعلى  ب الالحقين مع ترتكل، ع الطبقاتية جلميون الوالكأن تالحتمال 

م الذي هو مبرتلة كاحلا إىل ضميف، وجب استئذان الالحقة، ن استئذان السابقةكميفإذا مل ، )٢(﴾الْأَرحاِم

   لالستئذان منن معىنكيمل  ل الطبقاتكانت لكة لو ي إن الوال:قالين رمبا كل، املرتبة السابقة

                                                

. ٤٥ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال) ٢(
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فاجلمع ، ستئذان من الطبقة الالحقة لالن معىنكيمل ، إال للطبقة السابقة نكن مل تإو، م الشرعيكاحلا

   .اطيل االحتيسب على  حىتال وجه له نهمايب

الم ك الأيتيمث إنه ، ةين امتنع من له الوالإ اًسقوط االستئذان رأساألقوى أن   فقدعرفت،انكف يكو

ة أو الطبق، مكأو ال بد من ضم احلا، أذنيمن ذن إفي بكيفهل ، دون بعض ما إذا امتنع بعض الطبقةيف

   .ان املمتنعكم، أخرةتامل
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  .وشاهد احلال القطعي  من الصريح والفحوىاإلذن أعم): ١ـ مسألة (

  

، ذنع أقسام اإلي ألن اجلم}وشاهد احلال القطعي ىوالفحو حيأعم من الصر ذناإل{ :)١ مسألة ـ(

توهم ي وال، مكاف يف احلك اشف عن الرضاكل كفإن ، ةيتلف بعضها عن بعض يف التسمخيان كن إو

ه يث في ح.)١(»أمره الويليأو من ،  الناس بهت أوىليغسل املي «:)السالمعليه ( لقوله، ذن الفعليلزوم اإل

 على توقفي يف أنه ال كفال ش وإال، غلباأل على ق العادييهو الطر لوضوح أن األمر، لفظ األمر

ال   أنه لو أمر الويلال خيفىو،  هل حتب غسله:قوليمثل أن ، ولو باالستفهام، ظهارفي اإلكيبل ، األمر

 إنسان آخر كان هناكن إ تهيفائك على ىبقيبل ، تيطاعة ويل املإلعدم وجوب ، اًينيائي عفكصبح الي

 نين اجلمع بكميوهل ، هيز فيالتجه على ن احنصر القادرإ،  بدون أمر الويلاًينيان عكوإال ، قوم باملهمةي

 ين املوسعيألن الع، انكمالظاهر اإل، ذنواإل ة سقط احلقينيالع إىل ذا وصلإأو أنه ،  حق الويلنيوب ةينيالع

   .ذنع اإليله جمال تشر

ال تفعل "تمع مع جيال ، يني الوجوب العىالذي هو مقتض" افعل اآلن"ن اجلمع إذ كميال  قينعم يف املض

   .قيذن يف املضالالزم القول بسقوط اإل،  احلقىالذي هو مقتض" ذن بعد اإلإالّ

                                                

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٦ الباب٧١٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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 بعد إتيان وال يسقط أصل الوجوب إالّ،  يسقط وجوب املبادرة،فنيإذا علم مبباشرة بعض املكلّ): ٢ـ ألة مس(

  ، ال يسقط الوجوب فمع الشروع يف الفعل أيضاً،من غريه  أو،الفعل منه

  

 سقط أصل الوجوبيوال ، سقط وجوب املبادرةي، نيلّفكإذا علم مبباشرة بعض امل{ :)٢ مسألة ـ(

، مل جتب املبادرة ان موسعاًكفإن ، قيأو مض ما موسعإ  الوقت.}هريأو من غ،  الفعل منهإتيانإالّ بعد 

وسع ة يف الوقت امليفاكف عمرو بالغسل يلك إن ت:قاليأن وىل األف ، للمبادرةال معىن قاًيان مضكن إو

ف عمرو يلكوت، مروف عيلكهو املسقط لت متامألن اإل، ديتمه زيه يف الغسل ما دام مل ريباق إذا شرع غ

ف عمرو يلكما أن تك ،دين زعم سقوطه بشروع زإد الغسل ويتم زيإن مل ، قةيناً موجود حقيبالغسل ع

متام إبزعمه عدم ، ان زعم عمرو عدم سقوطهكن إ و،د الغسليتم زيان كإن ،  موجودريناً غيبالغسل ع

  .د للغسليز

وعدم  ديان زيتإمنوط بواقع ، ناًيأو ع ةيفاكف عمرو يلكت، قيواملض ل من املوسعكنه يف إ :واحلاصل

 قيسواء يف املض، تمه يف منت الواقعيان كن إ و}سقط الوجوبيضاً ال يفمع الشروع يف الفعل أ{انه يتإ

ال ، متام قبل اإلكلوجود املال، ال الشروع، متامهو اإل نيف اآلخريلك ألن املسقط لتكوذل، وسعأو امل

 هلذه كفإنه ال مال، ةريبكرب تكما إذا ك،  البعضكلذل، عد أن فعل البعض بك ال نسلم وجود املال:قالي

   باق ما دام مل ك املال:قاليألنه ، ةريبكالت
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 األول يسقط الوجوب عن  نعم إذا أمتّ،ة الوجوب جيوز لغريه الشروع فيها بني،فلو شرع بعض املكلفني بالصالة

  .الثاين فيتمها بنية االستحباب

  

   .بعضه ببعض فيلكالتالرتباط ، تمي

   . مثالًريبكرار التكحق لألول ت، ق للثاين الشروعحيث يحب، اًي باقكان املالك إذا :إن قلت

وإمنا هو موجود ،  باجلزءىالشخص األول الذي أت إىل س موجوداً بالنسبةيل لك الك مال:قلت

صارت صالته ، اًي به ثانىء إذا أتيت باجلزن اآلأووجهه ، أت بشيء من الصالةيالثاين الذي مل  إىل بالنسبة

متها صارت أو  اىفإنه إذا أت، ة األوىلريبكأت بعد بالتيخبالف الذي مل ، اتريبكبة من ست تكمر

 ىفإذا أت، الغسلكاً ين ارتباطكيأما إذا مل ، الصالةكاً يان ارتباطكما إذا يهذا ف، اتريبكصالته مخس ت

فالالزم ، أيت بالغسليفإذا أراد الثاين أن ،  اآليتريومن غ، سقط مطلق السدر من اآليت، بالسدر أحدهم

إذ ، الرأس مثالًك، جزاء السدرأ إىل  بانسبةكذلكو، انه بالسدر لغواًيتإان ك وإالّ، افوركأيت باليه أن يعل

   .اًيال موقع لغسله ثان

   . الوجوب باقكألن مال}ة الوجوبيبن، هايه الشروع فريوز لغجي،  بالصالةنيلّفكفلو شرع بعض امل{

ة يتمها بنيف{، ف باالمتثاليلك لسقوط الت}سقط الوجوب عن الثاينينعم إذا أمتّ األول {

  ،ستحباب الصلوات املتعددة ال}االستحباب
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 أو االستحباب، املثالك سواء تقدم الوجوب، ستحباًمو  واجباًون شيء واحدكيأن  وال مانع من

عدم   الوجوبومعىن، كجواز التر حبابت االسألن معىن،  النهاراءنثأمث بلغ  ما إذا صام قبل البلوغك

 نفران ىما إذا أت ومثله،  يف حال دون حالكجائز التر، ون شيء واحدكيفال مانع من أن ، جوازه

، مل األولك بعد أن أكق للثاين الترحي نعم ال .ا عنه حبجة اإلسالميأو أت، تيبقضاء الصالة عن امل

   .تاب احلجكما حقق يف ك، هي شرع فمتام احلج إذاإلوجوب 
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  . عن الشكفضالً ، ال يسقط وجوب املبادرة،الظن مبباشرة الغري): ٣ـ مسألة (

  

ما هو املشهور ك }ك فضالً عن الش،سقط وجوب املبادرةيال ، ريالظّن مبباشرة الغ{ :)٣ مسألة ـ(

إال مع ، مةكدلة الوجوب حمفأ، ق أوىلي بطركوالش، ئاًيغين من احلق شي ألن ظن ال كوذل، همايف

ل العلم بفعل يبامتناع حتص كواستدل لذل، ة الظنيفاكن عن العالمة كل، االطمئنان الذي هو علم عادي

في يف مقام االمتثال كين االطمئنان الذي كل، لهين حتصكمين مل إ العلم القطعي و:هيوف،  يف املستقبلريالغ

نه أعلم هل ينه ال كل، زي شارعاً يف التجهري الغىما إذا رأيفة االطمئنان يفاكظهر يومنه ، لين التحصكمم

   .؟أم ال تمهي
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 بل وإن ،ة يف الصحإذا علم صدور الفعل عن غريه سقط عنه التكليف ما مل يعلم بطالنه وإن شك): ٤ـ مسألة (

  ،ةفيحمل فعله على الصح ظن البطالن

  

 أما }علم بطالنهيما مل ، فيلكه التسقط عن هريإذا علم صدور الفعل عن غ{ :)٤ مسألة ـ(

   .ان إنسان واحديتإتثل بمي اًيفائكون الوجوب ك االمتثال بعد ىفألنه مقتض، السقوط

، داًيأو تقل أما إذا اختلفا اجتهاداً، س امتثاالًيفألن الباطل ل، وأما عدم السقوط مع علمه ببطالنه

ما ك، حيده الصحيأو تقل، ي صدر عن اجتهادهبطالن عمل الفاعل الذ  هذاىن رأإو، ةيفاكفالظاهر ال

 ةيفاكوإمنا نقول بال، ةيدع هذا عدم صحة الصالة إال باألىورأ، ات فقطريبك املصلي خبمس تىتفكإذا ا

   .ة وقد حصليز عن حجة شرعيوجوب التجه على إمنا تدل ألن األدلة

فمع عدم حصوله ، تيام بشأن امليلف بالقكألنه م، تفي مبثل هذاكين أن كتمينعم الظاهر أن الويل ال 

فإنه ، بطالن حج النائب داًيأو تقل  اجتهاداًىورأ، ان احلج عن حيكما إذا ك، تفاءكصح له االيال  عنده

ان كالم يف املسألة مكل اليوحمل تفص، استنابة إنسان آخر هيفالالزم عل، ف عنهيلكقوط التس عدم يري

   .آخر

 لقاعدة }الصحة على حمل فعلهيف{ حجة ري ظناً غ}النن ظن البطإ يف الصحة بل وكن شإو{

  قال، ريأصالة الصحة يف فعل الغ
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  . أو فاسقاً،سواء كان ذلك الغري عادالً

  

   .)١(»حسنهأ على كيضع أمر أخ «:)السالمعليه (

ل كطالقه الشامل لإ ملا حقق يف مبحث أصالة الصحة من }أو فاسقاً،  عادالًري الغكان ذلكسواء {

   .ووهم وظن كة من شيل الصفات النفسكول، مسلم

ه يلذي قام علاك، ظناً حجة ان الظن بالبطالنكنعم إذا ، صالة الصحةال جمال أل، نعم لو علم البطالن

هل  علميما إذا مل يق فيلزم التحقيوالظاهر أنه ال ، نئذي ألنه مرتل مرتلة العلم حكوذل، عادةلزم اإل، نةيالب

ث ييف احلد" مر األخأ"ألن ،  مبالريان املسلم غكن إو د مسلميان بك إذا ؟م الز أيه التجهيي علرجيأنه 

   .تابك يف بعض مباحث الكالم يف ذلكوقد حققنا ال، ن فعالً يف اخلارجكين مل إو، السابق شامل له

                                                

. ٣ ح أحكام العشرةأبواب من ١٦١ الباب٦١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٥٧

 والدفن يكفي كالتوجيه إىل القبلة والتكفني،  بقصد القربةت مشروطاً ما مل يكن من جتهيز امليكلّ): ٥ـ مسألة (

 ، كالتغسيل والصالة، ما يشترط فيه قصد القربة وكلّ،يب أو انون من البالغ العاقل أو الص، من كانصدوره من كلّ

  ،جيب صدوره من البالغ العاقل

  

، القبلة إىل هيالتوجك، ت مشروطاً بقصد القربةيز املين من جتهكيلّ مامل ك{ :)٥ مسألة ـ(

   .ئة الوسائل واألسبابيو، طيحن والت}والدفن، نيفكوالت

بل ولو ، افركأو ال،  املسلم}أو انون، أو الصيب،  من البالغ العاقل:انكل من كفي صدوره من كي{

، ةيأن األعمال التوصل  لوضوحكوذل، القبلة إىل موارة، حيا إذا وارته الرك حيأو الر، وانيصدر عن ح

   .فيلكل فال تفإذا حص، املقصود منها وجودها يف اخلارج

 املأذون املؤمن }ب صدوره من البالغ العاقلجي، والصالة ليالتغسك، ه قصد القربةيشترط فيلّ ما كو{

إن حاله ، تابكرناه يف بعض مباحث الكالذي ذ" رفع القلم"ل يمشله دل، ن بالغاًكيألنه إذا مل ، امللتفت

، لي ما خرج بالدلإالّ، ك ذلريوال غ اةك زوال ه مخسيس عليرنا أنه لكولذا ذ، ع اإلسالميقبل تشر حال

فقد عرفت  ن مأذوناًكين مل إو، له" رفع القلم"  البالغ يف مشولريان حاله حال غك ن عاقالًكي مل نإو

  ، اا يف العباداتيجر على ليلعدم الدل، ةيأنه ال جمال يف املقام للفضول والظاهر، عدم صحة عمله
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عليه إن فال يكفي صالة الصيب ة صالتهقلنا بعدم صح،تها كما هو األقوى بل وإن قلنا بصح  

  

 كما ورد بذلك، انميعمال باإلشتراط صحة األال، صح عملهيمل  ن مؤمناًكين مل إو، فاألصل العدم

 املعتربة يف ةمل تتمش منه القرب، هي علىواملغم رانكوالس النائمك، ن ملتفتاًكين مل إو، اتيمتواتر الروا

ال  راهكومن أن رفع اإل، )١(»راهكرفع اإل«ث ي من حد: احتماالن؟أم ال، رهكصح من امليوهل ، العمل

   .وهذا هو األقرب، ل الصحةيمشله دل انكره األيفإذا مت ف، بطالن العمل على دلي

فحاله حال ، قةي حقةس بصاليألنه ل، زي ممريان غكن إ }هيفي صالة الصيب علكيفال {ان كف يكو

 لعدم توفرها، ت خاصيها بقصد مين قرئت فإو، في صالة املسجلةكينه ال أما ك،  منهسوأأبل ، الببغاء

ان الصيب كن إما هو واضح ـ وك ـل ي التسجنيمع قصد القربة ح انتكن إو، داء األنيالشرط ح

   . بالصالة الباطلةىتفكأنه ال ت  لوضوح}إن قلنا بعدم صحة صالته{ضاً يفي صالته أكزاً ال تيمم

ات يفإا من مستثن،  من عموم أدلة الصالة ملثل هذه الصالة}ىما هو األقوك قلنا بصحتها نإبل و{

  ات املتواترة الواردة ي من الرواك ذلريوغ، )٢(أو تسع ضرب لسبعيولذا ، مجاعبالنص واإل" رفع القلم"

                                                

. ٩ ح باب التسعة٤١٧ ص٢ ج:اخلصال) ١(

. ١ ح يؤذن ا يف صالة الصبيان ومىت٤٠٩ ص٣ ج:الكايف) ٢(
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  ا نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة جلميع الشرائط ال يبعد كفايته،على األحوط

  

ن قلنا بصحة إو، تيامل على  الصيبةة صاليفاك وإمنا نقول بعدم }األحوطعلى { الصيب ةيف صال

وألن صالة الصيب ، يةنيقيالرباءة ال إىل تاجحي نيلفكامل على ين بوجوب الصالةيقيألن الشغل ال، صالته

، ة صالتهيفاكعدم  علل اجلواهر نين األمريوذ، ة املستحب عن الواجبيفاك علىل يوال دل، مستحبة

ف يلكفعله التبسقط ين ال كول، ىاألقو على لفاًكن مكين مل إز ويوتصح من املم( :شف الغطاءكوقال 

، زيمالذي ال وجه للقول بعدم مشوله للم طالق األدلةإب، الشغل على لكشأ و.)١()نيلفكالظاهري عن امل

بعد وحدة ، املستحب عن الواجبة يفاكفال وجه للقول بعدم ، سائر الصلواتكانت صالته كوإذا 

نسان إما إذا تربع كفهو ، ةية هلما يف املاهيال مدخل، وعدم املنع، كواملنع عن التر، قةي حقنيالصالت

هذا ، انت بنفسها مستحبةكن إو، ا تسقط الواجبإث يح، تيامل على بقضاء الصالة الواجبة اليت

 يف قصد كللش، حةي ا صحىعلم أن الصيب أتيوهو أنه ال ، ة صالتهيفاكال ثالث يف كشإوللمصنف 

   :ولذا قال،  من أدلته هو البالغنيتقألن امل، حيل حلمل فعله عل الصحيوال دل، شبهأوما  القربة

بعد يال {" حةيصح ":د لقولهيك هذا تأ}ع الشرائطيحة جامعة جلمينعم إذا علمنا بوقوعها منه صح{

   ملا عرفت من عدم }تهايفاك

                                                

. ٢٧ باب يف صالة امليت س١٥١ ص:كشف الغطاء) ١(
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  .ط ال يترك االحتيالكن مع ذلك

  

 كتري ال كن مع ذلكل{بالعلم بالصحة  ال الثالثكشوقد ارتفع اإل، ني السابقنيالكشة اإليمتام

   . واهللا العامل،}اطياالحت

، طالق أدلتهإل، خالف الظاهر، صالة الصحة يف فعل الصيبأجراء إمن عدم ، ره املصنفكمث إن ما ذ

أتون يما ال نستعبده ـ وك، راهة معاملتهمكالقول ب على ـشترون يو غسلونيان يفإن الصب، ةريوللس

 من هذه املوارد ريثكل كأش، ولو مل جتر الصحة يف أعماهلم، رتبون األثري نينيواملتد، ك ذلريوغ، ايباهلدا

   .ما هو واضحك

 فاألصل ؟أم ال بالغ عاقل، هريأو غ مؤمن، افركأو   أنه مسلمعلَميمن ال  ميه املراسي علىمث إنه لو أجر

   .ما حقق يف حملهك للشرائط هفرع مجع جراء أصل الصحةإألن ، ب األثريعدم ترت
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  فصل 

  اء ييف مراتب األول

  اع أقاري بزوجته من مج الزوج أوىل:)١ مسألة ـ(

  

   }فصل{

   .من سائر الناس تي باملن هم أوىليالذ }اءييف مراتب األول{

 افراًكان كأما إذا ، ان الزوج مسلماًك إذا }قاراأع ي بزوجته من مجالزوج أوىل{ :)١ مسألة ـ(

 احكتاب النكروا يف كما ذكـ  نهما بعديفرق الشرع بيومل  سلمتأما إذا يما فك، والزوجة مسلمة

  .)١(﴾لَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفرين علَى الْمؤِمنني سبيالًو﴿ألنه ، تهيله ـ فالظاهر عدم واليتفص

                                                

. ١٤١اآلية : سورة النساء) ١(
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، الق األدلة نصاًطإمن ،  احتماالن؟ أم الفهل هو أوىل، والزوجة مؤمنة، ج خمالفاًزوان الك إذا :وأما

ن كل، الغسل والصالة يف انميشتراط اإلال، املباشرة على قدريوال  ون أوىلكيف يكومن أنه ، ىوفتو

 هفحال، ذنهإثره اعتبار أون كيده مما ية بيون الوالكانه املباشرة مع كمإ عدم نيب الظاهر األول لعدم املنافاة

 عطائهاإمع أنه ويل يف ، مباشرة وحجه وصومه داء صالتهأصح منه يفإنه ال ، افرك إىل ىحال ما إذا أوص

   .تيأيت ا عن امليألي مسلم ل

، مجاع احملقق باإل:هريوغ )١(بل يف املستند، ه وال خالفيال فكال اش، ون الزوج هو األوىلكمث إن 

   :اتيه مجلة من الروايدل علي وضاًيي مستفكواحمل

 ؟هايصلّي علي سألته عن املرأة متوت من أحق أن :)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ريخرب أيب بصك

   .)٢(»نعم «: قال؟والولد واألخ  الزوج أحق من األب: قلت.»الزوج «:قال

  .)٣(»لهاسغيو «:وزاد قوله )السالمعليه ( خربه اآلخر عنه ب منهيوقر

                                                

.  السطر األول والثاين١٧٢ ص١ ج:املستند) ١(

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:لوسائلا) ٣(
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ضعها يف ي حىت الزوج أحق بامرأته «: قال)السالمعليه (  إسحاق بن عمار عن الصادقوموثقة

   .)١(»قربها

يف املرأة  :)السالمعليه ( عن الصادق حة حفصيصح :ات يف خصوص األخيعارض هذه الرواينعم 

   .)٢(»هايأخوها أحق بالصالة عل «: فقال؟هايصلي عليهما يأ، وزوجها خوهاأمتوت ومعها 

 ؟أو األخ الزوج أحق ا، املرأة على عن الصالة )السالمعليه ( سألت أبا عبد اهللا :بد الرمحانوخرب ع

   .)٣(»األخ «:قال

ما عن ك ةيوللتق، ى عن املنتهامك نيتي الرواىحدإ يف وأمحد فةي أليب حننيتي الروانين موافقة هاتكل

أهلها  إىل رجاعهماإو أ، ةيالتقلى  عوجب محلهماي، ثاًيوحد اًميعراض األصحاب عنهما قدإ و،خيالش

   .طالقات أو بعض اإل)٤(﴾أُولُوا الْأَرحاِمو﴿ة ي بآكعلم أنه ال وجه للتمسي ومنه ).هميصلوات اهللا عل(

 ة باقيولوطالق األإف، لعدم التالزم، أو نشوز الزوج، ال تسقط بنشوز الزوجة، ورةكة املذيمث إن الوال

  وقد، مع النشوزحىت 

                                                

. ٣ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٥ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٧٥ية اآل: سورة األنفال) ٤(
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أو ، ما عن املشهورك، هريأو غ زوجاً، فالالزم استئذان الويل، ةية وجوبيوال أن األاختلفوا يف

 امك، عمل خالف األوىل، ذن الويلإبدون  فإذا غسله غاسل مثالً، استئذانهوىل األ  أنمبعىن، ةياستحباب

   .وجممع الربهان، ةريوالذخ، شف اللثامكو، كواملدار، ىوعن املنته، ة يف الصالةيعن الغن

   .ة ـ لظاهر األدلة املتقدمةيهو املشهور ـ وجوباألقوى و

ل يعدم تعط على ةريام السيوق، وداللةً ل الوجوب سنداًيوضعف دل،  باألصل:ةيواستدل لالستحباب

 نيواحلس، واحلسن، مامواإل، وعدم استئذان الرسول، هيوعسر التوقف عل، لالستئذان من الويل، الفعل

ع ما يويف اجلم، هميوالدفن عل م الصالةيجراء مراسإيف ، اء الشهداءيم عن أول يف حرو)السالم معليه(

، نه ثقةإث يح، سنده معترب ل الوجوبيوقد عرفت أن دل، ليال جمال له مع الدل فإن األصل، ال خيفى

، سكة بالعريوالس، فاًيان ضعكمع الغض عن استناد املشهور املوجب جلرب السند لو ، وداللته واضحة

هم ءايإمنا هو ألجل أن األول، واحلفار وعدم االستئذان من الغاسل، ميجراء املراسستأذنون إليم فإ 

 ال ) السالمعليهم( ألئمةا و)ه وآلهي اهللا علصلى( وعمل الرسول، ادةيذن وزإفهو ، همايإلت يأتون باملي

أو  اًيخ هلذه اجلهة نفي يف التوارتعرضوايإذ مل ، ؟أم ال، ستأذنونيانوا كوأم ، نيأحد الطرف على هيداللة ف

  كأن ذلك ف) السالمعليهم( ذم هلمإ هو قسم من ) السالمعليهم( ولعل جميء الشهداء معهم، ثباتاًإ
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ة يفوق وال اءي أول) السالمعليهم( مأ إىل مضافاً، ذنة تسقط اإلي أن الوصأيتيوس، هميلإة يالوصك

أو ، ى بالفحوذناًإ ك أو أن هنا،)١(﴾ ِبالْمؤِمنني ِمن أَنفُِسِهم ي أَوىلالنِب﴿ : تعاىلقال، هميومن إل األقرباء

   .ك ذلريغ

 : تعاىلفإن قوله، تي للمس حقاًيول، مكس حبيول، ة حق للويليأن الوال، الفتوىو مث الظاهر من النص

﴿ىلوأَو مهضعحاِم بٍض أُولُوا الْأَرعأو من ،  الناس بهت أوىليغسل املي «:)السالمعليه (  وقوله،)٢(﴾ ِبب

أحق الناس بالصالة  فهو، مام اجلنازةإذا حضر اإل «:)السالمعليه (  وقوله،)٣(»كأمره الويل بذلي

   .)٤(»هايعل

وج أحق زال «:)السالمعليه (  وقوله،)٥(» فهو غاصبت وإالّين قدمه ويل املإ «:خرب آخر ويف

، وما أشبه واملصاحلة سقاطان اإلكمإمن ، ثار احلقآفهو حق له ، اهرنكما ذيلها ظاهرة فك .)٦(»مرأتهاب

  ما احتمله على ، تي للمس حقاًيول، باب احلق يف ركومن سائر ما ذ

                                                

. ٦اآلية :  األحزابسورة) ١(

. ٦اآلية : سورة األحزاب) ٢(

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٦ الباب٧١٨ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ حنازةواب صالة اجلب من أ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

. ٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٥(

. ٣ حاجلنازة صالة أبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٦(
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  حرة كانت أو أمة

  

 على حق األبك، هيول على ت حقيون للمكيأنه مراده ـ بأن  على  ـ بناًءىركد يف الذيالشه

سقطت أ :ما إذا قال املورثيف جة تظهريوالنت، هيبت نفقته علمن وج على ق واجب النفقةحكو، الولد

م من كس حبيأنه ل ماك، سقط تيان حقاً للمكن إو، سقطيمل  ان حقاً للويلكفإنه إن ، كيحقي عل

تم ما قاله النراقي من ي وحىت، قبل املصاحلةيومل ، سقاطسقط باإليمل حىت ، ةيام الشرعكل سائر األحيقب

ه إذا قام به يوعل، اًيز عاصيان املتويل للتجهكن إو، زيصح التجهيذنه إ الويل بدون ريت غي إذا جهز امل:أنه

والعبادة تبطل ، ألنه عبادة،  باطالًريصيف، ألن فعله تصرف يف حق الويل وهو حرام،  الويل بطلريغ

   . حقق يف حملهامك، بالنهي عنها

ال ، ةي باب الزوجنه ميون تولكي، ه احلق لقرابتهان لك ن زوجاًكيث لو مل يحب، باًيان الزوج قركمث لو 

رسله أبل ، ما هو املشهورك }انت أو أمةكحرة { كن أثر عملي لذلكين مل إو، من باب القرابة

إذا ، دون املوىل د بأن الزوج هو النافذ يف األمةياملؤ، طالق النصوص إلكوذل، ماترسال املسلّإهم ضبع

 ومنه .حق فيهاما للزوج يما اختلف هو واألب فيف هو النافذ أن الزوجما ك، هايما له احلق فياختلفا ف

د النصوص ييمع أن تق( :قال، احلرة إىل انصراف النصيظهر أن اشكال املستمسك يف األمة بدعوى 

  إذ ال وجه ،  تامري غ)١()كاألمال على د قاعدة السلطنةيي من تقورة أوىلكاملذ

                                                

. ٥٠ ص٤ج :املستمسك) ١(
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  يف املنقطعة وإن كان األحوط ،دائمة أو منقطعة

  

نهما عموم من يبالن يوالدل، اتيماء يف زمان صدور الرواوع زواج اإليثرة وشكمع ، لالنصراف

، ومةكباحل األبعلى والية  ة الزوجيل واليقدم دليما ك، ومةكمقدم باحل ة الزوجيل والين دلكل، وجه

  . )زواجسقطا حقهما بالأفهما قد ، كواملال حق األب على وارد  ألن حق الزوجكوذل

   .سقاط الزوج لهما عرفت ـ فهو قابل إلكألنه حق ـ ، كان هلما ذلك نعم إذا شرط بقاء حقهما

ن إو، فالقول باالنصراف عن املنقطعة ال وجه له، ىتوفو دلة نصاًطالق األ إل}دائمة أو منقطعة{

عليه (  وقال)١(﴾ أُجورهنفَآتوهن﴿ : تعاىلقال، جارةقته إال اإليس حقيبأن االنقطاع ل ديؤيان رمبا ك

ال يف كشإعلى ( : قال يف اجلواهر.ريجز األي حق للمستأجر يف جته وال)٢(»فإنهن مستأجرات «:)السالم

ن مل إو،  مبجرد مواكبعد ذليبل ال ، نئذ منهينونتها حيلب،  األجل بعد مواىخصوصاً إذا انقض، املنقطع

   .)٣() فاتتارة إذ املستأجنيالعكوا كل، نقض األجلي

  ان األحوط يف املنقطعة كن إو{ :أنه لذا قال املصنفكو

                                                

  . ٢٤اآلية : سورة النساء) ١(

. ٢ ح املتعةأبواب من ٤ الباب٤٤٦ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(

. ٤٨ ص٤ ج:اجلواهر) ٣(
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   أحد من كلّ، املالك أوىل بعبده أو أمته، مث بعد الزوج،االستيذان من املرتبة الالحقة أيضاً

  

وما ،  اونه أوىلكمن  رناهكن الظاهر ما ذك ل}ضاًيأ{الزوج  على }االستئذان من املرتبة الالحقة

   . تامريغ الكش لإلهاًر وجكذ

ولذا قال ، فاء املنفعةيواست نيلبقاء الع، جارةصفة اإلله ل زواج ولو دائم ك أن :األولعلى رد يإذ 

قة ياح احتاد حقكتاب النك وقد ثبت يف ،)١(﴾ آتيت أُجورهن ِإنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك الالَّيت﴿ :سبحانه

اهلبة ك نقطع بقاطعي واآلخر، وشبهه ع من طالقطنقطع بقايحدمها أن أ مر األىمنته، والدوام االنقطاع

  .بانقضاء املدة أو انقطاع تلقائي ،للمدة

 طالق األدلة الواردة يف أن الزوج أوىلإ ضار بعد ري غك أن ذل:هي فف،وأما انقضاء األجل بعد موا

ج يوز له التزوجيولذا ، ةيعن الزوجألا خترج  مبا إذا ماتت الدائمة كنقض ذل إىل مضافاً، بزوجته

، اةيق له اخلامسة يف حال احلحيما ال كف، تاملماام كحأو اةيام احلكحأ نيوال تالزم ب، باخلامسة فوراً

خبالف ما إذا ، اةية مدا يف حال احلياملنقطعة املنقض إىل ق له النظرحي ال كذلك،  له يف حال مواقحيو

  .انقضت مدا بعد املوت

  ر ك ذ}ل أحدكأو أمته من   بعبده أوىلكاملال، عد الزوجمث ب{

                                                

. ٥٠اآلية : سورة األحزاب) ١(
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  . اشتركوا يف الواليةوإذا كان متعدداً

   فالطبقة األوىل،مث بعد املالك طبقات األرحام بترتيب اإلرث

  

" مث ":د بقولهيرين أ إالّ، كاملال ائهيفالعبد أول مراتب أول  وإالّ،"األمة"من باب املقارنة مع " العبد"

ه وال خالف ـ يال فكشإم ال كمث إن احل،  أوىلك املال:مث نقول،  الزوج أوىلنأي أ، الميكالب يالترت

، هي علك سلطنة املالى ألنه مقتضكمات ـ وذلرسال املسلّإ كالم يف ذلكرساهلم الإظهر من يما ك

 كر املالقدم أميولذا ، ةياآل على ومتهاكحل،  وحنوهاوأولوا األرحامة يآ على وهذه السلطنة مقدمة

ولذا ، ه وجدهي دون أبري الصغكاململو على ةيالوال كون للمالكوت، واألم أمر األبعلى  اةييف حال احل

   ."ةي قطعكة املالين والإ" :ي عن الربهان القاطعكان احملك

ن الظاهر أنه إذا كل، عهميمج إىل  بالنسبةكل امللي لوحدة دل}ةيوا يف الوالك اشتران متعدداًكوإذا {

، النفقة إىل زين احتاج التجهإنفاق وتظهر الثمرة يف مقدار اإل، تهميمقدار وال اختلف لفوا يف احلصةاخت

ة يوال فرق يف وال، ل بقدر حصتهك ومع االختالف، ةيع متساوياجلم على ون النفقةكت فمع التساوي

ان كولو ، الفتوىالنص وطالق إل، ك ذلريأو غ، أو مرهوناً، أو أم ولده، ون العبد قناًكي أن نيب كاملال

   .ك الويل مع املالكاشتر بعضه حراً

  وىلاأل فالطبقة، رثب اإلي طبقات األرحام بترتكمث بعد املال{
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مون على الثالثة وهم األعمام  والثانية مقد،وهم األبوان واألوالد مقدمون على الثانية وهم اإلخوة واألجداد

  واألخوال

  

موني والثان،ة وهم األخوة واألجداديالثان على نمووهم األبوان واألوالد مقدالثالثة وهم  على ة مقد

م جممع كأن احل الظاهر :وعن جامع املقاصد، ال يف اجلملةكشإوال   بال خالف}األعمام واألخوال

مبختلف ، مجاعه مجاعة آخرون اإلي علىدعا كذلكو، اًحيه صريمجاع علاإل :واجلامع وعن اخلالف، هيعل

   : باألدلة األربعةكقد استدل لذلو، االلفاظ

   .)١(﴾ ِكتاِب اللَِّه  ِببعٍض يف أُولُوا الْأَرحاِم بعضهم أَوىلو﴿ : تعاىل قوله:تابكفمن ال

إذا حضر سلطان من  «:)السالمعليه ( ني املؤمنريعن أم، وينك ما تقدم من خرب الس:ن السنةمو

ون ك على دلي ف.)٢(» فهو غاصبوإالّ، تين قدمه ويل املإ هايفهو أحق بالصالة عل، سلطان اهللا جنازة

   .وعدم القول بالفصل،  للمناط القطعي،د الويليزاته بيسائر جته

 الناس ت أوىليغسل املي «: قال)السالم معليه( ه عن عليي جعفر عن أبنع، مياث بن إبراهيوخرب غ

   .)٣(»به

   .)٤(»كأمره الويل بذليأو من  «:ادةيه بزيويف مرسل الفق

                                                

. ٦اآلية : سورة األحزاب) ١(

. ٤ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٦ الباب٧١٨ ص٢ ج:سائلالو) ٣(

. ٤٩ ح يف غسل امليت٢٣ الباب٨٦ ص١ ج:الفقيه) ٤(
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   .)١(»بحيأمر من يأو ،  الناس ااجلنازة أوىل على صليي «:ريومرسل ابن أيب عم

   .)٢(»كأمره الويل بذلي الناس به أو من غسله أوىليو «:رضويالو

  . )٣(»ها خرقةيدي على وتلف، غسلته أوالهن به، ن امرأته معهكن مل تإو «:ة ابن سنانيويف روا

   .)٤(» الناس اغسلها رجل أوىلي «:قال» ة ال تصاب امرأة تغسلهاييف الصب «:ة عماريويف روا

ظهر ي مما ،)٥(»غسلهايو، نعم «: قال؟ الزوج أحق من األب والولد واألخ: قلترية أيب بصيويف روا

   .ضاً يف مرتبة متأخرةيتهم أيمنه وال

   .ما تقدم: مجاعومن اإل

  هي فكشي فإنه ما ال، ةريوبالس، ن االقرب أوىلإ :ومن العقل

                                                

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٣ الباب٨٠١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٢ س١٧ ص:فقه الرضا) ٢(

. ٦ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب٧٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١١ ح غسل امليتأبوابن  م٢٠ الباب٧٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٤(

. ٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٥(
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   .ذناًإاء بأموره مباشرة أو يام األوليق على ة املتشرعةريأحد الستمرار س

   :ستة أقوال واحتماالت إىل مث إم اختلفوا يف املراد من الويل

ه يوهذا هو الذي ذهب إل، ذاكوه، ةيمث الثان، الطبقة األوىلك، هو الوارث الفعلي ن الويلإ :األول

   .بل املشهور، ثركاأل

   .كما عن حمتمل املدارك، تيبامل شد عالقةنه هو األإ :ثاينال

   .عرفاً يه إلقربأون كيبأن ، عرفاًوىل األ نه هوإ :الثالث

صرح  د أحداًجينه مل إ( :ره اجلواهر قائالًكذ، رثال خصوص طبقات اإل، نه مطلق األرحامإ :الرابع

   .)١()به

نقل ، شدهم عالقة بهح أليفالترج  ومع تعدده،ثال مطلق الوار، من الوارث نه هواحملرمإ :اخلامس

   .ني عن بعض علماء البحركذل

 .عتربوهيه بأن األصحاب مل حي مع تصركاحتمله املدار، رثاإل باً منيثر نصكنه هو األإ :السادس

   :ألمور، هو القول األولاألقوى و

ولذا ، ةياألولو على دليفال  ونقصهرث ادة اإليأما ز، رثية مل يفإنه لوال األولو، ةك املبارةي اآل:األول

   .ذاكوه، ان االبن واحداًكما إذا ك، سكون العكيوقد ، نيان األوالد متعددكثر إذا كرث األب األيقد 

                                                

. ٤٣ ج؟؟؟ ص:اجلواهر) ١(
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٢٧٣

، جانبة األقارب من األيأول(، ةي بأن ظاهر اآل:كره املستمسكما ذ وركاالستدالل املذ على رديوال 

 إذ )٢())١(﴾ ِكتاِب اللَِّه ِمن الْمؤِمنني و الْمهاِجرين  ِببعٍض يف عضهم أَوىلأُولُوا الْأَرحاِم بو﴿ : تعاىللقوله

،  من بعض آخرن األرحام بعضهم أوىلأو، جانب من األ أن األرحام أوىل:نيأمر على ة تدلي أن اآل:هيف

  .بعداألب يللقر حجب األقرب على ولذا ورد االستشهاد ا يف بعض النصوص

واملورد ال ، طالق أن الظاهر منها اإل:هيفف، رث فال تعم سائر األمورة خاصة باإلياحتمال أن اآلأما 

   .صصخي

ف يكف، همريغ على  األرحامميلعدم وجوب تقد، ثركص األيلزم ختصيطالق اإل على  إنه بناء:قاليال 

   .هارياألبعد يف الزواج واملعامالت وغعلى   األقرب منهمميتقد

ة موجودة يف يفاألولو، ليإال ماخرج بالدل، واجباً أو مستحباً، ة مطلقاًيال يف األولوكشإال  :قاليألنه 

   .شبههماأأو ما  مجاعإأو  نصك، ل خارجيوإمنا فهم االستحباب من دل، املستحب

ِلكُلٍّ و﴿ «:قولي مسعته : قال)السالمعليه ( عن الصادق، موثقة زرارةك، اتي بعض من الروا:الثاين

  عنيث ومل ي أولوا األرحام من املوارك بذل إمنا عىن: قال)٣(﴾الْأَقْربونَي ِمما ترك الْواِلداِن ونا مواِلجعلْ

                                                

. ٦ية اآل: سورة األحزاب) ١(

. ٦ س ٥٤ ص٤ ج:املستمسك) ٢(

. ٣٣اآلية : سورة النساء) ٣(
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٢٧٤

، مة ما ادعاه احلدائقي بضم،)١(»هايره إلجياليت  من الرحم، هيقرم إلأ تيوالهم باملأف، اء النعمةيأول

   .)٢()اثهري الناس به أوالهم مبأن أوىل(من عدم اخلالف يف 

عرف وجه يومنه ، الً مستقالًيمجاع دلعل هذا اإلجيبل رمبا ، هياً علحيمجاع صر اإلىدعو بل عن بعض

وابن ، كمن ابن ابن ك ب أوىلكابن «: قال)السالمعليه ( عن أيب جعفر، ناسيكح الييف صح، الداللة

 كي ألبكخوأو، كيب ألكيخأ من ك ب أوىلكمأ وكي ألبكخوأو «: وقال،»كيخأ من ك ب أوىلكابن

:  قال،»خيك ألبيكأمك أوىل بك من ابن أوابن أخيك ألبيك و« :قال، »كم ألكيخأ من ك بأوىل

   .ثيآخر احلدإىل ، )٣(»ك من عمك ب أوىلكي من أبكيوابن أخ«

 دليفإنه ،  املرتبةكيف تل بعض آخرعلى  من يف مرتبة واحدة تقدم بعض على دلي، ثينعم هذا احلد

ن أن ال بد وكل، ورةكة املذيلكوافق اليفال ، ب باألم وحدهايالتقرعلى ، تقرب باألب وحدهتقدم املعلى 

ث مصادماً يون هذا احلدكيفال ،  األدلةنيبوحنوها مجعاً  ةيرثة اإليال الشرع، ةيالعرف ة هنايراد باألولوي

   .ورةكة املذيلكلل

                                                

. ١ حرث موجبات اإلأبواب من ١ الباب٤١٤ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٣٧٧ ص٣ج :احلدائق) ٢(

. ٢ حرث موجبات اإلأبواب من ١ الباب٤١٤ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(
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  . مث عدول املؤمنني،حلاكم الشرعي مث ا، ضامن اجلريرة مثّ، املوىل املعتق:مث بعد األرحام

  

واالحتماالت  ال يف األقوالكشظهر اإليرنا كومبا ذ، ورةكة املذيلكنبغي املناقشة يف اليهذا فال على و

   .هاي إلرين املصكميفال ، مجاعإأو  من نص ل هلايإذ ال دل، األخر

 "امهكحأاثه أوالهم بريأوالهم مب"ة يلك ملا تقدم من }رةيمث ضامن اجلر،  املعتق املوىل:مث بعد األرحام{
)١(.   

   .ما هو واضحك، لهيكقوم مقامه ويو، من ال ويل له  ألنه ويل}م الشرعيكمث احلا{

عليه ( قولهك، مكوال حا، ال ويل  يف ماف هلم التصر) السالمعليهم( جازم إل}نيمث عدول املؤمن{

   .)٢(د فال بأسيم به ومثل عبد احلميان القكإذا  :)السالم

 الرحم إذا مل نمث الظاهر أ، ة الثقةيفاك أن الظاهر من األدلة :اسبكامل على شرحنا يف رناكن قد ذكل

فإذا ، هيلإورة بالنسبة كة املذيلكلعدم ال، ز رمحهية جتهين له والكيمل ، شبهأأو ما  أو رق ن وارثاً لقتلكي

  افر الكن الأ إىل ضافةباإل، هريمنع من غ رثمنع من اإل

                                                

. ١١ السطر١٧ ص١ ج:قواعد األحكام) ١(

. ٢ ح عقد البيع وشروطهأبواب من ١٦ الباب٢٧٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(
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 فإنه، وولد الزنا مقطوع النسب شرعاً، الًين سبيافركعل للجيفإن اهللا سبحانه مل ، املسلمعلى له  ةيوال

للعاهر احلجر)١(.   

 ل اخلاصيفإن اخلارج منها بالدل، وأولوا األرحام :ةيتشمله آ،  مثل القاتل يف:قالين رمبا كل

ة املوجودة يف القاتل دون يالشأن على ة تدليلك إن ال:قاليأو ، ةي الباقي مشموالً لآليبقيف، األرث

 أن املستفاد عرفاً من النص :هيوف، رثهي حىت ثإرت ين للمكين مل إو بهيقر امهكحأولذا أوالهم ب، ةيالفعل

ان كلو  رثيمن يالم فكألن ال،  لهكمبن ال مل كنقض ذليوال ، ةيوالوال  األرثنيب التالزم :مجاعواإل

 على استوىل أو ألن الغاصب، كلعدم مل رث اآلنين مل إو، رثامل لإلكي ال وجود املقتضله مال مبعىن

   .كشبه ذلأأو ما  املال

ال ، هيصح مع ي ال ريأن الفعل من الغ  معناها،ر من املراتبكة اعولة ملن ذيأن الوال مث إنه رمبا توهم

راد ألو  كفله ذل، رفاقاً لهإل جع، ة حقيبأن الوال كواستدل لذل، ذنهإ إىل أن معناها توقف صحة الفعل

يف ، الفتوىو  ما تقدم من ظهور النص:هيوف، حيه صحريفالفعل من غ نهيأما إذا مل ، نه عنهيالفعل ومل 

 منع ما يف مصباح نيومنه تب، جازةإلاو  بالسماحون إالّكي أن احلق ال :ومن املعلوم، ة حقاًيون الوالك

   .من قوة هذا التوهم، ىاهلد

                                                

. ٤١ ح٢٧٥ ص٢ ج:العوايل) ١(
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 من أنه ويل :احتماالن، كذل على رهكيأو ، سقط حقهيفهل ، ميراء املراسجإراد الويل عدم أذا إنه إمث 

 إىل ةيفتنتقل الوال، شمل مثل هذه الصورةيال ل يومن أن الدل، راهكباإل وإال، اريباالخت جازتهإفال بد من 

ومن سواه ال ، ته باالمتناعية سقطت واليألن من له الوال، ساًأة ريتمل سقوط الوالحيو، املرتبة املتأخرة

، الحقةلاملرتبة ا إىل نتقليفإنه ال ، رثما إذا امتنع عن أخذ اإلك، ته يف عرض الويل السابقيوال على ليدل

 هكعرض عن ملأفإذا ، كرث ملألن اإل، قاس باألرثيوال ، أولوا األرحاموة ين الظاهر الثاين آلكل

   .عراضروا يف مبحث اإلكما ذك، اأخذهيأن  ل أحدكصار من املباحات اليت ل

ما تقدم كسقاط ـ ألنه حق قابل لإل، من بعده إىل فالظاهر عدم االنتقال، سقط الويل حقهأأما لو 

ل منهم كجاز ل ذن الويل جلمعأولو ، فائيكأنه  على الدالة أيت دور األدلةيو، هيل فك الىتساويـ ف

ن كميما إذ مل يف، مهاريدون غ، اًيريحدمها ختان ألك، ني نفرنين اشتبه بكل ذن لفردأولو ، املباشرة

   .ذن من اآلخرإلحدمها اأأخذ يواألحوط أن ، همايذن ألإبأنه  ضاحهياست
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  ، الذكور مقدمون على اإلناث،يف كل طبقة): ٢ـ مسألة (

  

وعن ،  واحدريما صرح به غك }ناثاإل على مونمقد ورك الذ،ل طبقةكيف { :)٢ مسألة ـ(

ما كنه أو، وبعدم تعارف استئذان املرأة، اًي بأن الرجل أسد رأ:كواستدلوا لذل، هي ال خالف فأنه ىاملنته

األم يف  على  االبنميولتقد، دهايت بيامل على ةيون الوالكال تصلح أن ت اًيون املرأة قاضكال تصلح أن ت

طالق إم الشرعي بعد كللحصلح مستنداً يال ، اًي رأونه أسدكألن ، ال خيفىما  لكويف ال، ناسيكخرب ال

ومل ، وال ربط للمقام مببحث القضاء، ىربكو ىصغر، وعدم تعارف استئذان املرأة ممنوع، ةيالوال أدلة

، ضرين من نسخ الوسائلحيجده يف ما أمل ( :كقال يف املستمس، ركاسي ما ذكوجد يف خرب الني

 ،)١()وركتها للذكالقول مبشاري عن بعض كولذا ح، هاريوغ، ومرآة العقول، واجلواهر، واحلدائق

  .ضاًيه أيه مما ظاهره أنه رأيت علكوس

أم  انواكون رجاالً كل مشارك فال،وهذا هو األقرب، املنت على نين من املعلقيل مجلة آخركشأولذا 

، دون الرجال، ت امرأة للنساءيان املكما إذا يأن احلق فزعم ملن  خالفاً، أو امرأة ت رجالًيان املك، نساًء

وال ، الفتوىو طالق النصإ :ردهيو،  الفعل بنفسهةس مباشرية عمن ليل الوالينصراف دلال أنهكو

   .ال خيفىما ك، م فهو بدويولو سلّ، انصراف

                                                

. ٥٦ ص٤ ج:املستمسك) ١(
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  ، بأحدمها أوىل ممن مت، باألب واألم،ت إىل املي ومن مت،والبالغون على غريهم

  

 على ةيون له الوالكف تيكف، نفسه على ة لهيال وال،  البالغري ألن غ: قالوا}همريغ على ونغوالبال{

وما ، قدر الغائبيما إذا مل ك، ه مقامهيقام ول قدر هويفإذا مل ، أنه حق  أن ظاهر األدلة:هيوف، هريغ

وجوب االستئذان من  على ه بناًءيول إىل وجوب الرجوعاألقوى ف( :ىاح اهلدبولذا قال مص، شبهأ

   .)١()نيمن البالغن يف طبقتهم كيأو ما إذا مل ، عياجلم

 على اًيان الطفل ولكما إذا ك، ة هنايون الوالكفت، ني واحد من املعلقرياملنت غ على لكشأذا كو

   .ابة عنه ويل الطفلية نيزاول الواليث يح، شبهأأو ما  وقف

}أويل، واألم باألب تياملإىل  ومن مت من  والستفادته،  عرفاً ألنه أوىل: قالوا}حدمهاأب ممن مت

الاليت ال  ون وارثاً عن طرف النساءكيورمبا ، ينيمع األبو األيبكون وارثاً كيوألنه رمبا ال ، ناسيكرب الخ

انت هي ال كفإذا ، بقرابة األم رثونيم إث يح، مع األخوة من طرف األم نيأخوة األبوك، ة هلنيوال

  .)٢()لعدم ظهور اخلالف( :وقال اجلواهر، أوىل قية له بطريال وال تفرع عنهايفما ، ة هلايوال

                                                

. ٤٠٠ ص٥ ج:ىمصباح اهلد) ١(

. الناس بامليت أوالهم مبرياثه أوىل٣١ص ٤ ج:اجلواهر) ٢(
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ن انتسب إليه باألمومن انتسب إليه باألب أوىل مم،  

  

وخرب ، ةية الشرعيوإمنا املناط األولو، ست مناطاًيا لفقد تقدم أ، ةية العرفي أما األولو:لكال على رديو

ة ية العرفيولوباأل فال بد من جعله خمصوصاً،  يف املقاموأولوا األرحامة يآنه معارض بإث يناسي حكال

ما أ مع وضوع ،)١(»ك ألمكي من أخك ب أوىلكي ألبكوأخو «:ضاًيفإنه قال أ، يف مثل هذه الفقرات

ث يوح، كشبه ذلأأو ما ، رثادة اإليقال بزي أو ،) السالمعليهم( أهله إىل  علمهرديأو ، توارثان معاًي

ة كة املباري اآلوإىل" اثهري مبوىلأ"قوهلم أي ، ةيلكالقاعدة ال إىل فال بد من الرجوع مجاله اإليوقع ف

بل هو الظاهر من ، ردهيمث مل ، ناسيكخرب ال على لكشأنه إث يح، ك ذلكوظاهر املستمس، مهاريوغ

   .نيخر اآلنيبعض احملش

  أوىلكي ألبكخوأو «:هيإذ ف، ناسيك خلرب ال}ه باألميلإ ممن انتسب أوىل ه باألبيومن انتسب إل{

ما  لكويف ال، ة لهيمن ال وال فرع األم إىل وألنه املنتسب، باًيثر نصك وألنه أ،)٢(»ك ألمكي من أخكب

وقد سبق ، ةيقرباأل على ال تدل بية النصيثركوأ، ناسي قد عرفت ضعف داللتهكإذ خرب ال، ال خيفى

   .ة أقربكفالقول باملشار، مع الرجال احلق للنساء

                                                

. ٢ حرث موجبات اإلأبواب من ١ الباب٤٥١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. املصدر السابق) ٢(
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  ،مون على أوالدهم وهم مقد،والد األب مقدم على األم واأل،ويف الطبقة األوىل

 وألنه :ليق، املرأة على  الرجلميولتقد، ناسيك خلرب ال}األم على مقدم األب ويف الطبقة األوىل{

 ه صراحةيناسي ال داللة فكإذ خرب ال، ال خيفىل ما كويف ال، شفق وأرقأجابة الدعاء ألنه إ إىل قربأ

  األبميوالزمه تقد" أخوة األم على  أخوة األبميتقد على"ب أنه دل ي واالستدالل به بتقر،كذلعلى 

ستفاد منه يف يف مبا يكف،  به يف موردهكصح التمسيفال ، مجال الداللةإه من يقد عرفت ما ف، األمعلى 

املرأة  على ة تقدم الرجليوقد سبق عدم متام، ل به يف موردهيلو قحىت  ال يف االستفادةكشمع اإل، هريغ

، كاملستمس ولذا تأمل يف املسألة، الًيون دلكيال  مع أنه لو مت، خالف الواقع رقأونه كو، مطلقاً

   .هو التساوي واألقرب حسب الصناعة، ها آخرونيواحتاط ف، ىه مصباح اهلديل فكواستش

 ري أن االنصراف غ:هيوف، هيمجاع علاإل :كواملدار رةكوالدعاء التذ،  لالنصراف: قالوا}واألوالد{

فاألقرب ، نيواحملش من تقدم من الشراح هيل فكولذا استش، ىوصغر ىربك، ل نظرمجاع حمواإل، تام

   .التساوي

 إىل وألم أقرب، اثهري مب ألم أوىل،وال خالف الكشإبال  ك وذل}أوالدهم على وهم مقدمون{

   .وال مزاحم مجال لهإالذي ال  ناسيكوخلرب ال، "ةياآل"و، "ةيلكال"فتشملهم ، من أوالدهم تيامل
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 ،م على اخلال مقد العم، ويف الطبقة الثالثة، وهم مقدمون على أوالدهم، اجلد مقدم على اإلخوة،ويف الطبقة الثانية

  .اومها على أوالدمه

  

وألنه ، قرب عرفاًأ ألنه :ليق، واحللّي خيما عن الشك }األخوة على مقدم اجلد، ةيويف الطبقة الثان{

 رير غكولذا ذ، مةكحم ةيلكوال ةي فعموم اآل،ال خيفىل ما ك الويف، ولالنصراف، جباري دومإويل 

   .وهو األقرب، همايتساو واحد

 مجاعواإل ه النصيدل عليو، أوالدهمعلى   األوالدميملا سبق يف تقد }أوالدهمعلى  وهم مقدمون{

   .من دون مزاحم

 أوىل ن جانب األبأو ،ناسيك ملا سبق من خرب ال}اخلالعلى  مقدم العم، ويف الطبقة الثالثة{

ظاهر الفإن ، واحللّي خي مقصوراً بالشكان القول بذلكولذا ، هيوقد عرفت ما ف، من جانب األم ةيبالرعا

   .ةيلكوال ه النصيدل عليو، ةييف الوال التساوي

وقد ، الكشإوال  وال خالف يف هذا، هريغ على ل وارثك ميمن تقد  ملا سبق}أوالدمهاعلى  ومها{

 إىل منتسباً، أو امرأة رجالً، أو جمنوناً عاقالً، اًريأو صغ انكاً ريبك ،ةيلوارث مطلقاً له الوال أن ا:حتقق

 وولد األخ، يف عرض الولد ان ولد ولدكن إو، ة لهيال وال رثين من ال أو، حدمهاأ إىل ن أوياألبو

   .واهللا سبحانه العامل، يف عرض آبائهم، وولد العم واخلال، واألخت
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  ، أو كانوا غائبني،وكذا إذا مل يكونوا بالغني،  فالوالية لإلناث،إذا مل يكن يف طبقة ذكور): ٣ ـمسألة (

  

وأولوا ة يوآل، اثري بامل ألن أوىل}ناثة لإليفالوال، وركن يف طبقة ذكيإذا مل { :)٣ مسألة ـ(

ن كيإذا مل ، تيامل على إال، ال «:قال،  املرأة تؤم النساء:ح زرارةيولصح، مها مما تقدمريوغ ،األرحام

   .)١(» منهاأحد أوىل

صحة  على ملا دل من األدلة، أو بعض احملامل األخر، راهةكال على حممول مامتهاإمث إن النهي عن 

جازة إب وإال جاز هلا أن تؤم، مامةاستقالهلا باإل ما أن املرادك، تاب الصالةكر يف كما ذك، )٢( مامتهاإ

   .الويل

ويف صالة ، هايإمنا هو يف الصالة الواجبة عل، هاريأو لغ جازة الويل هلاإ إىل اجيتأن االح مث الظاهر

   .كالنصراف األدلة عن مثل ذل، اجلازة إىل هايفال حاجة ف، أو صالة املأموم، أما صلوات أخر، ماماإل

، بهشأوما  نيانوا جمانك أو }نيانوا غائبكأو {ناث ة لإلي فالوال}نيونوا بالغكيذا إذا مل كو{

 ةيل الوالي ألن دلكوذل، شبهأوما  هي علىاملغمو ،تيامل على ىشخي حىت قيفيالذي ال  رانكالسك

   ةيوآ للقاعدة، ناثاإل إىل جعريف، منصرف عن مثلهم

                                                

. ١ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٥ الباب ٨٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.أي للنساء) ٢(
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يف صورة كون الذكور غري بالغني أو غائبني األحوط االستيذان من احلاكم أيضاًلكن .  

  

أولوا األرحام ،نيويل القاصر إىل وجب الرجوعيان املباشرة كمإ أن عدم  ما تقدم من:هين فكل ،

ة يمن عدم وال ما اختارهعلى ، ناثاإل إىل فال وجه للرجوع، م الشرعيكوالوصي واحلا ميمن الق

   .ةيور يف الوالكتهم للذكنا مشاريأن األقرب لد وإال فقد عرفت، ناثاإل

   .ةينساء يف الوالته الكمع مشار، الويل إىل رجع يف حقهينعم مع القصور 

خالف ، ةين والكن من مزاولته مل تكتميإذا مل حىت ، بالويل نفسهمتقومة ة ين الوالوك أن :واحلاصل

   .حال سائر احلقوق ة هنايبل حال الوال، وا حقاًكظاهر 

غري ور كون الذكضاً يف صورة يم أكن األحوط االستئذان من احلاكل{ :أن لذا قال املصنفكو

ال ، ذن من ويل القاصرتاط باإلحيأن   القاعدةىمث إن مقتض، بأسباب أخر، ني أو قاصر}ني غائبأو، نيبالغ

   .م الشرعي مطلقاًكاحلا
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  .اًلكن األحوط االستيذان من األوالد أيض،  فاألم أوىل، وأوالد ذكور،إذا كان للميت أم): ٤ـ مسألة (

  

أنه ملا تقدم من بعض الوجوه ك }م أوىلفاأل، وركوأوالد ذ، ت أميان اللمكإذا { :)٤ مسألة ـ(

أنه خمالف ملا  إىل ضافةباإل، هين عرفت سابقاً ما فكل، األوالد على مقدم أن األب على الدالة ةياالعتبار

   .ناثاإل على ورك الذميتقدم منه من تقد

 وركلذما قربناه من تساوي ا على بناًء كلزم ذلي بل }ضاًيوالد أن األحوط االستئذان من األكل{

 ميتقد على ملا دلّ، سكاط يف العيم باالحتاأل على  االبنميقال بتقديورمبا ، ل املراتبكناث يف واإل

ح يبصح، ىت عن املنتهيامل على يف حبث الصالة ما سبق ـ وملا استدل به املستندكور مطلقاً ـ كالذ

ان ك ىأن نسخة املنته على لديفهذا ، مة عدم الفصلي بضم،األمعلى   االبنميتقد على الدال، ناسيكال

ف يكو، كة عن ذليخال تب الفقهاءكو تب األخبارك قد عرفت أن النسخ املعتمدة من كنكل، كها ذليف

   .رناهكما ذاألقوى ان فك
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 فاألحوط اجلمع بني إذن احلاكم ، أو الغائب، أو انون،يب الصإذا مل يكن يف بعض املراتب إالّ): ٥ـ مسألة (

 فاألحوط االستيذان ،يب ويلّ وإذا كان للص،ة ال خيلو عن قو،لكن انتقال الوالية إىل املرتبة املتأخرة، رةأخواملرتبة املت

  .منه أيضاً

  

 قد عرفت لزوم }فـ، أو الغائب، أو انون،  الصيببعض املراتب إالّيف ن كيإذا مل { :)٥ مسألة ـ(

فالالزم ، وجب سقوطهميألن قصورهم ، رتبة املتأخرةامل إىل  باالنتقال:قاليورمبا ، هياالستئذان من ول

ألن من له ، تمل سقوط االستئذان أصالًحيورمبا ، وأولوا األرحام :ةيآل، املرتبة املتأخرة إىل الرجوع

، قتضي عدم استئذان املرتبة املتأخرةي )١(»اثهريأوالهم مب«ة يلكبل ، هيل عليه ال دلريوغ، ساقط ةيالوال

 أما }واملرتبة املتأخرة مكذن احلاإ نيب األحوط اجلمع{أن  على ن املصنفكل، اثهريمب أوىلسوا بيألم ل

   .وأولوا األرحام :ةيفآل ذن املرتبة املتأخرةإوأما ،  لهمن ال ويل فألنه ويل مكذن احلاإ

ان كذا وإ{ ،وأولوا األرحامة ي آل}لو عن قوةخيال ،  املتأخرةةاملرتب إىل ةين انتقال الوالكل{

  طالقإأن ، ال خيفىهذا و، امه مقام الصيبيقالحتمال  }ضاًيستئذان منه أفاألحوط اال، للصيب ولّي

                                                

. ٤١ ص٤ ج: ويف اجلواهر،٣٧٧ ص٣ ج:احلدائق) ١(
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صل يمل ، ان للقاصر ويلكذا إف، م بعد ويل القاصركألن دور احلا، ال وجه له، مكاالستئذان من احلا

سقط احلق يما أن إف، ه حقن لكين إو، ه مقامهيقام ول، ان للوارث حقكن إفإنه ، مكاحلا إىل الدور

 إىل صل الدوريال ، أي حالعلى و،  املرتبة املتأخرةىلإنتقل يما أن إو، ذناإل إىل فال حاجة ةيلكبال

   .مكاحلا
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 وحيتمل تقدم ،فال بد من إذن اجلميع،  يشتركون يف الوالية،إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين): ٦ـ مسألة (

  .ناألس

  

 }عيذن اجلمإفال بد من ، ةيون يف الوالكشترين ين أهل مرتبة واحدة متعدداكإذا { :)٦ مسألة ـ(

   .مهاريوغ ةيلكوالقاعدة ال ةيمن اآل، ةيالوال على طالق األدلة الدالة إلكوذل

صح لبعضهم ي ال كذلك، ذن بعضهم فقطإام باألعمال بيجنيب القصح لأليال ما كوالظاهر أنه 

ال أن احلق ، هميفهو موزع عل، عاًي هلم مج واحداًن حقّاًأ ألن ظاهر األدلة ،ني باجازة الباقإالّ، االستبداد

ظهر ي رناهكومما ذ، ال وجه له، ل واحد منهم االستبدادكل من أن ره بعض الفقهاءكفما ذ، هم سبقيأل

 كستلزم هتي الواجب مما ريتأخ كستلزم ذليفإن مل ، ئاً آخرياآلخر ش رادأو، ئاًيحدهم شأراد أأنه لو 

   .وال لألجنيب املبادرة، هيذ رأيحدهم تنفق ألحيال ، ت وحنوهيامل

ن كتميولو مل ، د اهلدفيتوح على جبارهمإب، مكفالالزم تدخل احلا،  وحنوهكأما إذا استلزم اهلت

إذ أحد الورثة له بعض ، ك ملن قال بذلخالفاً، جنيباأل إىل صل الدوريوال ، هينفذ رأ فمن استبد، مكاحلا

   .طالقاًإجنيب الذي ال حق له الف األخب، احلق

  ،ل لهيألنه ال دل، فاًي احتماالً ضع}تمل تقدم األسنحيو{
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، فقد قال به احلدائق  أما األسن.مةكّه هي احملريسن مع غألا كة الشترايفعمومات األدلة املقتض

ه قضاء من يعلو،  رجل مات:)السالمعليه ( أيب حممد احلسن بن علي إىل تبتك :ح صفاريمستدالً بصح

ومخسة ، ينيأحد الول امي مخسة أ،عاًيا عنه مجيقضيوز هلما أن جيهل ، انيوله ول، اميشهر رمضان عشرة أ

 ىدأنه تعك و،)١(»ن شاء اهللاإ ام والًءيه عشرة أييرب ولكقضي عنه أي «:)السالمعليه ( ع فوقّ؟ام اآلخريأ

 ة هنايطالقات أدلة الوالإف، ة مبورد آخري الرواله بعد اختصاصنه ال وجه إ :هيوف، باملناط املقامإىل 

   . واهللا العامل،مةكّحم

                                                

. ٣٢٤ ص١٣ ج:احلدائق) ١(
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  إال بإجازة الويلّ  ذكر بعضهم عدم نفوذها،إذا أوصى امليت يف جتهيزه إىل غري الويل): ٧ـ مسألة (

  

جازة إر بعضهم عدم نفوذها إال بكذ،  الويلريغ إىل زهيت يف جتهي امليوصأإذا { :)٧ مسألة ـ(

د من ير ابن اجلنكعترب علمائنا ما ذي مل :نه قالأ )١(وعن املختلف، هورشنه املأ كبل عن املسال }الويل

   .هيمن وافقه عل جدأين مل إ :ث قالي ح)٢(قه اجلواهردوص، مجاعاإلظاهره  ومما ، الوصيميتقد

ما ال كف، ةيالل الويواستدل له بعموم دل، نفي البأس عنه كوعن املدار، نعم عن احملقق الثاين احتماله

، هريون حق الوارث لغكوصي بيق له أن حيال ، هريعطاء ما للوارث من املال لغإوصي بيت أن يق للمحي

، تي يف حق املة ال تنفذ إالّيإذ الوص، ةيل الوصيودل ةيل الوالي دلنيأنه ال تعارض ب ظهري كومن ذل

فَمن خاف ِمن موٍص جنفاً ﴿ : تعاىللهفهو داخل يف قو، تيال حق امل، ة حق الوارثيواملفروض أن الوال

جازة إجاز ب، ماًكان هذا حقاً للوارث ال حكث ينه حإ مث ،)٣(﴾أَو ِإثْماً فَأَصلَح بينهم فَال ِإثْم علَيِه

   .جازة الوارثإة بيث تنفذ الوصيح،  من الثلثرثكوصي بأيل أن يفهو من قب، الوارث

                                                

. ٢٢ س ١٢٠ ص:املختلف) ١(

. ٤٣ ص٤ ج:اجلواهر) ٢(

. ١٨٢اآلية : سورة البقرة) ٣(
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ا األقوى صحتها ووجوب لكن ما معاً،العملواألحوط إذ ،  

  

 ،ك املدارىوفتو، ل احملقق الثاينيوم، ديما عن ابن اجلنك }صحتها ووجوب العمل ااألقوى ن كل{

فإن عمومه ، نفسهمأ على ط الناسيل تسلي لعموم دلكوذل،  واحد من الفقهاءري غكذل على وتبعهم

ة يأولو ألن الظاهر منه، ةيل الواليعارضها دليوال ، ةيوعموم أدلة الوص، وحال املمات اةيشامل حلال احل

، مةكة حميوأدلة الوصا طي فأدلة التسل،تيمن نفس امل ة األقربيال أولو، جنيبواأل بيمن القر األقرب

 عليها( مع أن الزهراء، )السالمعليه ( علي إىل )ه وآلهي اهللا علصلى( ة النيبيضاً وصي أكذل على دليو

وما ، قربأانوا ك مع أن أوالده )السالمعليه ( نياحلس إىل مام احلسنة اإليووص ، األقربي ه)السالم

مع ، »كريغ إىل يت أوصيي إن مل تقبل وص:ث قالتيح) عليه السالم( يعل ل) السالمعليها(  فاطمة:قالته

ان هلم كمع أن سائر األوالد ، أحد أوالدهم إىل ) السالمعليهم( نيئمة الطاهرة األيووص، أن الزوج أوىل

، ائهميبعض أول إىل أو، ائهم غالباًي أولريغ إىل وصونيفإم ، ة املتشرعةريس كد ذليؤيو، ةي الوالاحلق يف

   .جازة الويلإ إىل اجيتلقاها املتشرعة نافذة من دون االحتيو

   .ة الضعفي يف غا}واألحوط إذما معاً{ :فقول املصنف

   .ضاً تأمليان يف الشهرة أكن إو،  نقل عن املشهورمن جهة عدم خمالفة ما، نعم لعله ال بأس به

، جاز الويلأن إو، الوصي بطلت إىل ةية الشرعيبنقل الوال، مكع احليته تشريت بوصينعم لو أراد امل

  ده يس بيألن املوصي ل
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  .طوال جيب قبول الوصية على ذلك الغري وإن كان أحو

  

ما ك، ونه وارثاً بطلكبعنوان ، رثلوارث يف اإلمع ا  الوارثري غكيراد تشرأما أنه لو ك، عيالتشر

 يف ك وفصلنا ذل)امهمكأح على ال، أمواهلم على الناس مسلطون( :)١(وقد قال بعض الفقهاء، هو واضح

   .)٢(اسبكامل على شرحنا

 ة باملباشرةي الوصنيب كوفصل يف املستمس، صل الرباءة أل}ري الغكذل على ةيب قبول الوصجيوال {

اة يفإذا ردها حال احل، زياً عنه يف التجهيبأن جعل املوصي ول ةية بالوالي الوصنيوب، قبولب الجيفال 

اة فتنفذ ي عدم الرد حال احلنيوب، اة فتردي الرد حال احلنيل بيوالظاهر التفص، ذي وجب التنفالّإو، ردت

 بناًء، ةيتاب الوصك يف ركما ذك، لية املفصلة هلذا التفصيطالق األدلة الواردة يف الوص إلكوذل، مطلقاً

   .ةييف باب الوص لياتباع هذا التفصعلى 

   .ما عرفتكاألقوى  بل هو }ان أحوطكن إو{ :ذا قال املصنفكو

                                                

.٨٩ ص:يف املكاسب) رمحه اهللا( هو الشيخ األنصاري) ١(

. طهراني طبعة األعلم،يصال الطالب إىل املكاسبإ: انظر) ٢(
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٢٩٣

  

 بأن صار ،ل الويل وكذا إذا تبد، ال جيوز للمأذون اإلمتام،إذا رجع الويل عن إذنه يف أثناء العمل): ٨ـ مسألة (

  . فانتقلت الوالية إىل غريه، أو مات، الويلن أو ج،ضراً أو الغائب حا،غري البالغ بالغاً

  

 ى مقتضك ألن ذل}متاموز للمأذون اإلجيال ،  العملءثناأذنه يف إإذا رجع الويل عن { :)٨ مسألة ـ(

، الصالة حىت تيعمال املأمتام أي عمل من إب جيإذ ال ، س له الرجوعيأنه ل على ليوال دل، سلطة الويل

، تيبعد العصر عن امل وصوم القضاء، واحلج، ةيوميل الصالة اليس من قبيفل، ثناء يف األبطاهلاإوز جيإذ 

 تيمن قضاء امل وال االنتقال، بطال العملإ ريق لألجحيإذ ال ، ن له الرجوعكينه إذا استأجره مل إث يح

   .هريغإىل 

ل يإذ ال دل، ال يف الصالةإ، متامجوز ملن بعد املأذون اإليف، ال يف صحة القدر املأيت بهكشإنعم ال 

   .ة مثالًريبكل واحد تكرب كيجزاء الصالة بأن ألصحة تعدد اآليت ب

فانتقلت ، أو مات، ن الويلأو ج، حاضراً أو الغائب، بالغاً  البالغريبأن صار غ، ذا إذ تبدل الويلكو{

ال حق له يف  إذ الويل السابق، ديجازة الويل اجلدإمتام إال بق له اإلحي فإن املأذون ال }هريغ إىل ةيالوال

   .تهيما بعد زمان وال إىل ذنعطاء اإلإ

   .تهيهلأبة ال خترجه عن يإذ الغ، بقي االذن، مث غاب جازأان الويل حاضراً وكنعم لو 
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٢٩٤

 مثالًـ من الغسل أو الصالة ،  بعد متام العمل، أو أفاق انون، أو بلغ الصيب،إذا حضر الغائب): ٩ـ ألة مس(

  .ة له اإللزام باإلعادليسـ 

  

أو  من الغسل، بعد متام العمل، أو أفاق انون، أو بلغ الصيب، إذا حضر الغائب{ :)٩ مسألة ـ(

   .بعد االمتثال األول، فال جمال المتثال ثان، حاًي لوقوع العمل صح}عادةلزام باإلس له اإليل، الصالة مثالً

فعموم ، يت بهولزم ما أيإذ ال ، تم الدفنيقبل أن ، و القربأ، فنكأو ال، ل احلنوطينعم الظاهر أن له تبد

 كوذل، اًيه ثانيقوم هو بالصالة عليأو ، ب إنساناً آخرينيق له أن حيما ك، ليتقتضي جواز التبد تهيوال

أيت يف باب يما سكماماً إ ىمجاعة أخر على ديعيو، أو صلّ، هيصل عليمما مل ، رراًكم ة الصالةيملشروع

   .الصالة
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٢٩٥

 ما مل ،فالظاهر جواز االكتفاء بقولهاً،  أو وصي، من قبله أو مأذوناً،إذا ادعى شخص كونه ولياً): ١٠ـ مسألة (

  .ط ومع عدمها ال بد من االحتيا،نة وإال احتاج إىل البي،يعارضه غريه

  

 }تفاء بقولهكال فالظاهر جواز ا،اًيأو وص، أو مأذوناً من قبله، اًيونه ولك شخص ىإذا ادع{ :)١٠ مسألة ـ(

لو قام  ظهر أنهيومنه ، أصل العدم على  مقدمكل ذلكو، القبول على ةريام السيوق، وعمله صالة الصحة يف قولهأل

   ؟أم ال، زهيصح جتهيونه ممن كحول  قيب التحقجيال ، ز بعض الناسيبتجه

ولذا ، بواب املنازعاتأخل يف ديف، ة مع املعارضةريوال س، بالتعارض صالة الصحةأ لسقوط }هريعارضه غيما مل {

 بأخذ }اطيال بد من االحت{ بل عدمهما }ومع عدمها{نة ين بكن مل تإ  واحللف}نةيالب إىل  احتاجوإالّ{ :قال

ن كيما مل يف ولو تعارضا، مجايلللعلم اإل، ميرر املراسكيفهل  نكميولو مل ، كرها ذلكم ولو كموافقتهما من احلا

، هانة لهإ  مثالًنيله مرتيفإن تغس، تي حفظاً الحترام املريخيبل ، رركيأو ال ، يري التخمك احملناك، الدفنك التعدد

ن كيله إذا مل كهذا ، حدمهاأ ني بريخيهما يفف راركن التكميأو مل ، تي حق املإال يف ما ناىف، رارك الظاهر الت:احتماالن

   .مكان هو احملكوإال ،  أصل موضوعيكهنا



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٢٩٦

 فالظاهر صحة العمل إذا ، على التغسيل أو الصالة على امليتره الويل أو غريه شخصاًإذا أك): ١١ـ مسألة (

  ،حصل منه قصد القربة

  

 مما هو }تيامل على أو الصالة، ليالتغس على شخصاً، هريأو غ ره الويلكأإذا { :)١١ مسألة ـ(

   .عبادة

على  ليوال دل، امتثال لألمرفهو ،  ألن العمل تام}إذا حصل منه قصد القربة، فالظاهر صحة العمل{

   .وجب البطالنيراه كن اإلأ

أو ألنه ، راهكعمل بدون اإليد أن يريان كه نما ألإ ،ال يف حصول قصد القربة موضوعاًكشإمث إنه ال 

، الداعيإىل  ل الداعييراه من قبكأو ألن اإل، رادتهإ على راهكؤثر اإليبدون أن ، راهكقصد العمل بعد اإل

ن مل نقل إو، وهاكالعبادة إذا تر على راه الناسكإصح يولذا ، جارة العباداتإو داعي يف املال الذي هك

، رهكلزم بطالن صالة من أ، رهة باطلةك إن العبادة م:الداعي ـ بأن قلنا على  ـ أي بالداعيكبذل

 ساناً إن)السالمعليه ( راه عليكإولذا ورد ، وهو خالف الضرورة، وسائر عباداته، وحجه، ذا مخسهكو

ضربون ألجل يأن األطفال  "وورد ، فف يف صالتهخيان كملا ، هيبرمي نعله إل، نة بالصالةيالطمأنعلى 

   على جرب الناس«وورد ، )١( "ام بالصالةيات

                                                

. ٤ و٢ ح وجوب الصالةأبواب من ٣ الباب ١٧١ ص١ج: كما يف املستدرك) ١(
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٢٩٧

  . مكلف كاملكرهألنه أيضاً

  

   .ده املتتبعجي مما ك ذلريغ إىل )١(»فطرواأبالتعرض هلم إذا ، اميالص

لفقد ، ةيفاكال يف عدم الكشإبدون قصد القربة فال  ان بالصورةيت أوجب اإلراهكأن اإل نعم إذا فرض

صدر عن  ماك، لكمش  قصد القربةنيوب راهك اإلني بأن اجلمع ب:فالقول، لفقد املشروط الشرط املقتضي

   .ال وجه له، بعض الشراح

ال ، فك ملريأو غ، لفاًكونه مك ألن }رهكاملكلف كضاً ميألنه أ{ :ومما تقدم ظهر أنه ال وجه لقوله

ولذا تصح عبادة ، أيت امتثاالًيون ما كيبأن ، صحة العمل منه وإمنا املؤثر يف الصحة، ؤثر يف الصحةي

   . إذ متشت القربة منه ـبالفتحـ ه ركت عن امليقضاء امل

                                                

. ١ ح أحكام شهر رمضانأبواب من ٢ الباب ٥٧٠ ص١ ج: املستدرك كما يف)١(
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٢٩٨

 الذكور من  مثّ،م األ مثّ، مث األب، املالكمثّ، م على غريه الزوج مقد أنّ،حاصل ترتيب األولياء): ١٢ـ مسألة (

 ، مث األعمام، مث أوالدمها، مث األخت، مث األخ، مث اجلد مث اجلدة، مث أوالد األوالد، اإلناث البالغات مثّ،األوالد البالغني

  . مث عدول املؤمنني، مث احلاكم، ضامن اجلريرة مثّ، املوىل املعتق مثّ، مث أوالدمها، األخوالمثّ

  

فهو ، رثيان وحده كفإن ، رث هو ويليل من كن إ }اءياألولب يحاصل ترت{ :)١٢ مسألة ـ(

 تهايففي وال،  الزوجةوإالّ، فهو ويل وحده،  يف الزوجإالّ، اءيل أولكفال، هريرث مع غيان كن إو، ويل

   . من أحدكإال أن الظاهر عدم القول بذل ن مشلتهاإة ويلكوال، ةينظر لعدم مشول اآل

ور من كمث الذ، مث األم، مث األب، كمثّ املال، هريغ على  الزوج مقدمإنّ{ :ره املصنف بقولهكأما ما ذ

مث ، مث األخت، مث األخ، مث اجلدة، مث اجلد، والد األوالدأمث ، البالغاتناث مث اإل، نياألوالد البالغ

مث عدول ، مكمث احلا، رةيمث ضامن اجلر،  املعتقمث املوىل، والدمهاأمث ، مث األخوال، مث األعمام، أوالدمها

   .ه سابقاًيال فكش فقد عرفت اإل}نياملؤمن

 ، الزوج يف وقت وجوده: ثالثةالوارث ويلة يلكفاخلارج عن عموم ، رثواين مل إو، تولوني ني عدول املؤمن:نعم

   . واهللا سبحانه العامل،ني وعدول املؤمن،والزوجة
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٢٩٩

  فصل 

  تيل املييف تغس

  ، هرياً أو غي عشران اثينكسواء ، ل مسلمكل ية تغسيفاك بجي

  

   }فصل{

ان اثين كسواء ، ل مسلمكل يتغس{اً يفائكونه كما تقدم وجه ك }ةيفاكب جي، تيل املييف تغس{

  اثىنريان غك بأن }هريأو غ{بل ضرورة ، ضاًيبل امجاعاً مستف، الكشإوال ،  بال خالف}اًيعشر

   .قوله باللسانيعتقد مبا يال  منافقاًو أبل ، ان خمالفاًكأو ، مامة بعض األئمةإمع اعترافه ب، اًيعشر

و ﴿ :قال سبحانه، افركال يف أنه كشإفال ، انميان قلبه مطمئناً باإلكن إو، عترف باللسانيأما من ال 

  نتهاجحدوا ِبها واستيقَ
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٣٠٠

مهفُس١(﴾أَن(تعاىل وقال : ﴿مناَءهِرفُونَ أَبعكَما ي هِرفُونعي﴾)٢(.  

مجاع اإل رةكوالتذ ةيبل عن النها،  الفقهاءنيمامي هو املشهور بإ ريلّ مسلم غكسل مث إن وجوب غ

، هو األولاألقوى و، عدم الوجوب :كواملدار، واملعترب، واملهذب، واملراسم، ديي عن املفكن احملكل، هيعل

   :واستدل له بأمور

   .هيعل اةيم املسلم الثابت حال احلكان حي استصحاب جر:األول

سالم ام اإلكحأومن مجلة ،  بالضرورةنيظهر الشهادتأل من ك على ةيسالم جارام اإلكحأ إن :الثاين

   .ام األمواتكحأ

   .مجاعاتفبالضرورة والنصوص واإل، سالمام اإلكحأام األموات من مجلة كحأن أأما 

ه يل اهللا عصلى( فلما ورد عن رسول اهللا، نيل مظهر للشهادتك على سالم جتريام اإلكحأن أوأما 

  ومن، مواهلمأو همءدما ظهرومها حقنواأفإذا ، )٣(نيظهروا الشهادتي حىت  من أنه أمر مبقاتلة الناس)وآله

                                                

. ١٤اآلية : سورة النمل) ١(

. ١٤٦اآلية : سورة البقرة) ٢(

. ٢ ح٢٤٢ ص٦٥ ج:البحار) ٣(
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٣٠١

ام اإلسالم كحأري جيان ك )ه وآلهي اهللا علصلى( مع بداهة أن النيب، ان باإلسالمك أن احلقن :املعلوم

   .نيظهار الرجل الشهادتإمبجرد ، مهاريوغ رثإو احكمن ن

 )السالمعليه ( هي عن أب)السالمعليه ( عن الصادق خيمثل ما رواه الش، اتي من الرواةمجل :الثالث

   .)١(اهللا على وحسابه، هل القبلةأمن مات من  على صلّ :قال

   .زاتي سائر التجهنيوب  الصالةنيب، مة عدم الفصليبضم

ل كو ل السبعيكأو قيالغر ،ىل املوتكاغسل  «:)السالمعليه ( قال، عن أيب خالد، خيومبا رواه الش

   .)٢(» فالوإالّ، ان به رمق غسلكفإن ، ني الصفنيتل ما ب ما قُإالّ، شيء

   .)٣(»ت واجبيغسل امل «: قال)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ومبوثق مساعة

   اهللاصلى(  قال النيب: قالنيعن فخر احملقق، ومبا رواه العوايل

                                                

. ٢ ح٣٩ الس ١٨٠ ص:أمايل الصدوق) ١(

.١٣٥ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٣٠ ص١ ج:التهذيب) ٢(

.٢ح.... يف األغسال املفترضات  ٥باب  ال١٠٤ ص١ ج:التهذيب) ٣(
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٣٠٢

   .)١(»ودفنها، هايوالصالة عل، وتاهاأميت غسل معلى فرض  «:)ه وآلهيعل

   .اتيها من الرواريغ إىل .)٢(»احلي على ت فرض واجبيز املي اهللا أن جتهكرمحيواعلم  «:والرضوي

وم كعي حمي الشري يف أن غكللش،  يف السابقنيقينه ال أفب، االستصحابأما ، لكال على لكوأش

   .نيام املسلمكحأع يجبم

   .ةكوكة فهي مشيلكوأما ال

   .الوجوب على هايفال داللة ف، رظواردة يف مقام توهم احل :منهاوىل األف، اتيوأما الروا

   .فراد املوتأث يبل من ح، ث االعتقاديمن ح العموم على هاي ال داللة ف:ةيوالثان

   .العموم على هايفال داللة ف، ةيواردة يف مقام أصل املشروع :خروالثالثة األ

، ل االستحساناتيبل هي من قب،  واردةريورة غكاالت املذكشن االنصاف أن اإلك ول،هذا

ل كز يقوم بتجهيان كث ي ح)ه وآلهي اهللا علصلى( ة الرسولريوال أوضح من س، ةيواملناقشات التمحل

  من

                                                

. ٢٩ ح٢٢٢ ص٢ ج:العوايل) ١(

. ١ س ٢٠ ص:فقه الرضا) ٢(
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٣٠٣

   .مهاريغ واملنافق هم املخالفيمع أن ف، كقرر ذليأو ، مات من أصحابه

   :فهو أمور،  ما استدل به للقول اآلخر:أما

   .ليقاوم الدلينه ال إ :هيوف،  األصل:ولاأل

 : تعاىلما قالك، افرونك هم الك فاولئ)ه وآلهي اهللا علصلى( قبل ما قاله الرسولين من ال إ :الثاين

  واألئمة)ه وآلهي اهللا علصلى( ن الرسولإ :هي وف)١(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولِئك هم الْكاِفرونَ﴿

   .ني معاملة املسلمك عاملوا أولئ) السالمعليهم(

يب أورد عن  ملا، قان إال باملؤمنيليومها ال ، رامتهكو تيوحنوه ألجل طهارة امل  أن الغسل:الثالث

  .)٢(»بائركال غفر اهللا له ذنوب سنة إال الإقوله ـ  إىل ا مؤمن غسل مؤمناً ـميأ «:)السالمعليه ( جعفر

   .)٣(»امةيوم القي إىل سوتهكمن ضمن كان ك، فن مؤمناًكمن  «:)السالمعليه ( وقوله

ون كي أن .. ستحبي ـ ف:قوله إىل ة ـك املالئىلقيألنه  «: يف علة الغسل)السالمعليه ( وقوله الرضا

   .)٤(»فاًيطاهراً نظ

                                                

. ٤٤اآلية : سورة املائدة) ١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٧ الباب ٦٩٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح التلقنيأبواب من ٢٦ الباب ٧٥٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٣ ح غسل امليتوابأب من ١ الباب ٦٧٩ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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   .)١(»ة وهو طاهركه املالئيولتالق «:)السالمعليه ( وقوله

 خاص طالقإو،  خاصطالقإو،  عامطالقإفإن للمؤمن ، نيلشهادتن املراد باملؤمن من أظهر اإ :هيوف

   .)٢(﴾ِإنما الْمؤِمنونَ الَّذين ِإذا ذُِكر اللَّه وِجلَت قُلُوبهم﴿ : تعاىلمثل قوله، اخلاص

ر يف ك أن ما ذامك،  من باب مفهوم اللقبكان ذلك، د به املؤمن األخصيرأأنه لو  إىل ضافةباإل

وهذا واضح ، حةيممن عقائده صح، وشارب اخلمر والالطي غسل الزاينيلزم أن ال  وإالّ، مكَت ِحايالروا

   .العدم

فال ،  النفاقنيالب ا يف املنافقإ :هي وف،)٣(﴾ أَحٍد ِمنهم مات أَبداً وال تصلِّ على﴿ : تعاىل قوله:الرابع

 : تعاىلل قولهيفهو من قب، فيلكق مساق التيه سال أن، ديل التهديأنه من قب إىل مضافاً، هريشمل غي

﴿ناِفقنيالْمو مبثل ما جاهد  نياهد املنافقجي مل )ه وآلهي اهللا علصلى( اهللارسول  فإن )٤(﴾جاِهِد الْكُفَّار

 ن رسول اهللاأو، أيتيما سك املنافق على ةع الصاليتشر، ديق مساق التهديأنه س على دليو، فاركال

  أم ال ، ةيفاملراد باآل، نياملنافق على ى صل)آلهه وي اهللا علصلى(

                                                

. ٢ ح٢٣٨ الباب ٣٠٠ ص١ ج:العلل) ١(

. ٢اآلية : سورة األنفال) ٢(

. ٨٤اآلية : سورة التوبة) ٣(

. ٩اآلية :  وسورة التحرمي،٧٣اآلية : سورة التوبة) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٥

  ،لكن جيب أن يكون بطريق مذهب االثين عشري

  

   .القرب على اميوالق، ستحقون الصالةي

، صحابهأو  بن عديحجر ،ةُيل معاوت ملا قَ:قال، سانيكعن صاحل بن ،  ما رواه االحتجاج:اخلامس

  ما صنعنا حبجرك هل بلغ،ا أبا عبد اهللاي : فقال)لسالماعليه (  بن علينيفلقي احلس،  العامكحج ذل

نا يفناهم وصلكو قتلناهم: قال ،»وما صنعت م «:)السالمعليه (  فقال؟كيعة أبيوش اعهيشأو صحابهأو

ما  كعتيننا لو قتلنا شكل، ةيا معاوي القوم كخصم «: مث قال)السالمعليه ( ني احلسكفضح، هميعل

   .)١(»ال قبرناهمو همينا عليفناهم وال صلك

س له عقائد يل مسلم لكال ، ةيأصحاب معاوك، حلة لإلسالمتمن الفرق املن فارك يف الكن ذلإ :هيوف

  .حةيصح

 ليين األردبإحىت ، موامأ على ام األمواتكحأجراء إال يف كشنبغي اإلي فإنه ال :ل حالكعلى و

   .نتهىا ،)٢()ىفهم من املنتهيما ك نيمه ألحد من املسليوالظاهر أنه ال نزاع ف( :قه قاليحتقعلى 

، واجلواهر، واملستند، ما يف احلدائقك }ق مذهب االثين عشرييبطر{ الغسل }ونكيب أن جين كل{

  أهلغسل له يوز تغسجي ال هوظاهرهم أن( :ث قاليح، جلامع املقاصد خالفاً، هاريوغ

                                                

. األعلمي.  ط٢٩٦ ص٢ ج:االحتجاج) ١(

. قم.  ط١١ س ١٧٢ ص١ ج:جممع الربهان) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٦

   .)١(]اً خبالفهحيوال نعرف ألحد تصر، ةيالوال

ألن ، فالالزم اتباعه، ف الواقعييلك هو التكوبأن ذل، طالقات الغسلإو بعموماتاستدل األولون 

 هذا النحو ريوبأن الغسل بغ، وهو مفقود يف املقام ليالدل إىل تاجحي، هريغإىل  ف عن الواقعييلك التيريتغ

   .عل هو الواقسف املغيلكوت، تيال للم، لخطاب للمغس ليوبأن التغس، سواء وعدمه فوجوده، باطل

 اءيشمل األحيما ك مازل واإل،ةيل األدلة األولك على مةكاحلا "لزموهمأ" بقاعدة :واستدل للقول الثاين

 يريان الوصي ال كن إو، نهييف املصرف الذي ع،  بهىصرف ماله املوصيصح أن يولذا ، شمل األمواتي

   .كصحة ذل

على و، راداتيل اإلكة يعدم متامن الظاهر كل، ورةكل من االستدالالت املذك على  وقد أورد:أقول

   .قتهميأو بطر، قتنايفلنا أن نغسله بطر، نيقتيصحة الطر  القاعدةىهذا فمقتض

 لزامن قاعدة اإلإث يح، "لزاماإل"قتهم فلقاعدة يوأما بطر، فلما تقدم يف أدلة القول األول، قتنايأما طر

ولذا اخترنا يف باب ، كة السماح بذلفادإ بل منتهاها، عمال أنفسهمأب آثار يلزوم ترت على ال تدل

  على ، فارك النيم القاضي اإلسالمي بكحيجواز أن  القضاء

                                                

. ٢٥ غسل األموات س٥٠ ص:جامع املقاصد) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٧

  وال جيوز تغسيل الكافر

  

 أهل التوراة نيت بيلقض «:)السالمعليه ( قال علي، ن اإلسالميأو حسب د، حسب مذهبهم

رناها ك من األدلة اليت ذك ذلريغىل  إ.)١(» أهل القرآن بقرآمنيوب، لهميجنإل بيجن أهل اإلنيوب، بتورام

   .كهنا

 قال بالنسبةي كذلكو، مر ثانوي ألكوذل، طبق مذهبهم على لزم العملي، ة ملزمةيانت تقكنعم لو 

 ن شاء اهللاإأيت يما سك، املنافق إىل ة خاصة بالنسبةيفيكاليت وردت هلا  إال الصالة ،ميسائر املراسإىل 

   .تعاىل

بل عن مجع من الفقهاء ، وال خالف الكشإبال ، وامللحق به،  األصلي}افركل اليوز تغسجيوال {

  .؟؟؟ مهاريوغ والعالمة خيالشك

   :ه األدلة األربعةيدل عليو

   .املقام على ىدل بالفحوي فإنه )أحد منهم مات أبداً على وال تصل( : تعاىل فقوله:تابكأما ال

   .ةيملتقدمة اليت قاهلا ملعاو ا)السالمعليه ( نيمام احلسة اإلي فروا:وأما السنة

 نيون يف السفر وهو مع املسلمكينه سئل عن النصراين أ :)السالمعليه ( عن الصادق، وموثقة عمار

  عليه (  قال؟موتيف

                                                

. ٥ ح١٩ الباب ٣٨٧ ص٣٥ ج:انظر البحار) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٨

 إذا ،ي جبميع أقسامه من الكتايب واملشرك واحلريب والغايل والناصيب واخلارجي واملرتد الفطري وامللّ، ودفنه،وتكفينه

  مات

   .)١(»ان أباهكن إو، قربه على قوميوال ، دفنهيوال ، رامةكوال ، غسله مسلميال  «:)السالم

ل املسلم قرابته ي النهي عن تغس)السالمعليه ( روي عن أيب عبد اهللا( :قال، ديوعن شرح الرسالة للس

٢()لوذ بهيه ويصلي عليو فنهكين أو، كواملشر الذمي(.   

ن ي الذ) السالمعليهم( نيواحلس واحلسن اًيوعل أن الرسول كد ذليؤي و}نه ودفنهيفكت{ذا ك }و{

   .ميسائر املراس هميروا علجيومل ،  الطرف الثاينىغسلوا قتليمل ، مهمكومن حب فاركحاربوا ال

 على  تدل)السالمعليه ( نية احلسيما أن رواك، عدم اجلواز على ال، عدم الوجوب على دلينعم هذا 

   .ضاًي أكذل

قول يالذي ك }والغايل{ يف مقابل الذمي }واحلريب{ وامللحد }كواملشر تايبكمن ال، قسامهأع يجبم{

  إذا مات ، وامللّي واملرتد الفطري واخلارجي والناصيب{ )السالمعليه ( ني املؤمنريمأة يلوهأب

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١٨ الباب ٧٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢٤ يف أحكام األموات س٨٩ ص:كما يف املعترب) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٠٩

  بال توبة

  

ز يوال جته ال غسل فرهكوم بكن احملأ وقد عرفت، فركومون بالكق حمر ألن هذه الِفك وذل}بال توبة

   .ما له نفع يف املقام فركوقد تقدم يف مبحث ال، له

من ، ة اإلسالمي ملا تقدم يف مبحث مطهر،م اإلسالميه مراسيفإنه جتري عل، فإذا تاب ومات، أما املرتد

   :وهنا مسائل، وباطناً سالم املرتد ظاهراًإقبول 

رتب ، أو عندنا سواء عندهم، حةيالصحقة يالطرعلى ، وحنوه ل املخالفالظاهر أنه إذا غس: وىلاأل

 ألنه غسل مأمور به كوذل، قتهميطر على ذا إذا غسلوه همكو، ب الغسل مبسهجيفال ، ه آثار الغسليعل

مضاه لنا أأو ، مضاه واقعاًأفالشارع ، أي حالعلى و، مبا التزاموا به لزامهإوم بكأو ألنه حم، ةيأو تق أصالً

أو حجت من دون طواف ، احهاكوز لنا نجيث يح، ا طلق زوجته ثالثاًما إذكفحاله ، من باب القاعدة

زوجة  ةيعيانت امرأة شكأو مقاربة الرجل احلاج إذا ، انت زوجةكوز لنا مقاربتها إذا جيث يح، النساء

 على لو غسل ب آثار الغسليبترت، ي عن جامع املقاصدكان احملكولذا ، امكها من األحريغإىل ، لسين

   .الواقع إىل بالنظر ان غسله باطالًكن إو، سقط عنا غسله تهمي فإذا غسلوا م:هيوعل، قتهميطر

 على فإذا غسله، طالقات األدلةإل، ةيانت له الوالك، اًيعي سنيت الشيان ويل املك إذا :ةيالثان

  ووجب، بطل غسله، قتهميطر



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٠

عدة يف املقام تقتضي صحة وال قا، مةكطالقات حمإذ اإل، غسليبأنه مل  ومكألنه حم، عة غسلهيالشعلى 

وجبت ، قتهميه بطريولو صلي عل، مسه وجوب غسل املس على ن غسله ترتبكمين مل إو، غسله

   .هيحة علين الصالة الصحكميقربه إذا مل  على  حىتالصالة

قة يالطر على وز دفنهجيما ال ك، انكف يكه يافر بطم التراب علك الظاهر جواز دفن ال:الثالثة

ف من يورمبا وجب الطم إذا خ، ث النهي عنهيحادما تقدم يف بعض األك ،وز شرعاًجيال إذ ، ةيالشرع

   .ضرر بقائه بال دفن

ز يف جين مل إو، لزام باب قاعدة اإلنفالظاهر جوازه م، اهلندوسكنه يفإن جاز يف د، حراق جثتهإأما 

ة يثبت حجي ولو مل .» رب الناررق بالنار إالّحيال «ز من باب ما ورد من أنه جيمل ، فاركسائر الك نهيد

   .كاط يف التريفاالحت، كذل

جاز من ، والنواصب اخلوارجكفرهم كوم بكز سائر الفرق احمليجته ةواملدارا ةي لو اقتضت التق:الرابعة

ولو اقتضت ، ما تقدم من عدم اجلواز على مةكوهي حا، تشمله طالقاتواإل فإن العمومات، ةيباب التق

  .ال يف سقوطه غسلهكشإفال ، د غسلهين جتدكميومل  قتهميغسلوه بطريدهم ليبعي ي الشكتر ةيالتق

  ون مسه كيال  حىت ،حي مقام الغسل الصحكقوم ذليأما هل 



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١١

  وأطفال املسلمني حبكمهم

  

غسل يومن أنه مل ، ولو بالتالزم العريف، ةيطالق أدلة التقإ من : احتماالن؟أم ال، موجباً لغسل املس

  .والثاين احوط، قربأواألول ، واقعاً

ن كمأعي ويأما لو دفنوا الش، ة مذهبنايفيك على لهيب تعدجيمل ، قتهميطر على ولو دفنوا هم موتاهم

أيت يف باب يما سك، شمل املقاميال  ل حرمة النبشيودل، طالقات األدلةإل، وجب ولو بالنبش لهيتعد

   . تعاىلن شاء اهللاإالدفن 

 على زهيه فالظاهر وجوب جت،بعد أن علم بأنه مسلم، عييأو ش سينت يعلم أن املي لو مل :اخلامسة

اً صحت هذه يعيأو ش اًيان سنكفإنه ، ةينيقيبراءة  إىل تاجحي ينيقي ألن االشتغال الكوذل، طبق مذهبنا

   .ليرب عنها خوف التطوضخر نأوهنا فروع ، هيتهم بالنسبة إليفيكمل تصح  اًيعيان شكأما إذا ، ةيفيكال

ه يدل عليو، ةيبل ضرور، ةيمجاعإبل املسألة ، وال خالف، الكشإ  بال}مهمك حبني املسلمطفالأو{

ث ي ح)ه وآلهي اهللا علصلى( وعمل رسول اهللا، ةيوالصب ل الصيبيأيت من تغسيوما س، طالقات األدلةإ

على ميجراء املراسإيف وجوب ، وال خالف الكشإنه ال أما ك، ك ذلريغإىل ، م ولدهيل إبراهغس 

 وخصوص ما ،طالق األدلة إلكوذل، فرهكم بكحي ما دام مل نيرب ارمكا العاصي من أكولو ، العصاة

تل فقطع رأسه يف  وأنا حاضر عن رجل قُ)السالمعليه (  سئل أبو عبد اهللا:عن العالء قال بيرواه التهذ

  غسل ي، هللاة ايإذا قتل يف معص «: فقال؟ديفعل بالشهيفعل به ما يأم ، غسليأ، ة اهللايمعص



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٢

  وأطفال الكفار حبكمهم

  

   .ثيآخر احلد إىل )١(» جسدهكدليوال ، ملاء صباًه ايصب عليمث ، أوالً منه الدم

، عنقه إىل وضم رأسه، تيغسل امليما ك غسل، ة اهللايل يف معصيان قتكوإن  «:وما يف فقه الرضا

   .ثياحلد، )٢(» وصفناهامكدن بغسل مع اليو

ن هم حملّ يالذ والعصاة، تيرامة للمكألا ، ميجراء املراسإوجه الحتمال عدم عرف أنه ال ي :ومنه

من باب ، اتير يف الرواكأن ما ذ إذ قد تقدم يف باب املخالف، رامةكستحقون اليال ، هانة اهللا سبحانهإ

   .مةكطالقات األدلّة حمإف، ال العلة مةكاحل

، ماترسال املسلّإ رساهلم املسألةإظهر من يا مك، وال خالف الكشإ بال }مهمكفّار حبكوأطفال ال{

)٣()الكشإنه ال إ (:ويف اجلواهر
م آبائهم يف االسترقاق كأم حب على وما دلّ، لزامه قاعدة اإليدل علي و،

أن ، سمع من مسلم قطيفإنه مل ، ةية القطعريوالس، سترقوايمل  م آبائهمكن هلم حكيفإنه لو مل ، هريوغ

رد االو ثيناقش يف املسألة من جهة احلديظهر أنه ال ي كوبذل، فّاركأطفال المن  ز طفليلتجه يتصدي

   دلي ال :فإنه» الفطرة على ولديل مولود ك«

                                                

. ٩٤ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٤٨ ص١ ج:التهذيب) ١(

. ٢ س ١٩ ص:فقه الرضا) ٢(

. ٨٥ص ٤ ج:اجلواهر) ٣(
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٣١٣

من املسلم حبكمهانوولد الز   

  

، زي ممريان غكخصوصاً إذا ، افركس بي إن الطفل ل:قالينه ال أما ك، هيام املسلم علكجراء أحإعلى 

 على يرجيولذا ، هذه األدلة على رناه من األدلةكومة ما ذك حلكوذل، فاركالام كه أحيري علجيفلماذا 

وعدم ، ةيتابكن كإذا مل ت احها ملسلمكوعدم جواز ن ،من النجاسة، افركام الكحأل ك فاركطفال الأ

   .ال خيفىما كات يمن الضرور امكوهذه األح، ك ذلريغإىل ، هيجازة ولإاح املسلمة له بكنإ

 ألنه كوذل، هيمجاع علاإل عن اخلالف  اجلواهرىكبل ح، الكشإال ب }مهكن املسلم حبوولد الزنا م{

 على  من الطهارة ـنيام املسلمكحأولذا له سائر ، وحنوه رثن ملحقاً بالزاين يف اإلكين مل إو، مسلم

، اينفإنه ولد الز، ك ذلريوغ، ودخوله املسجد، احها باملسلمكنإو، احه باملسلمةكاملشهور ـ وجواز ن

 كذلكو، احكام باب النكسائر أح إىل  بالنسبةكذلكو، أو هلا، اح حمارمه لهك بعدم جواز ن:ولذا قالوا

   .نيه طبق املسلميلها جتري علك ،هاريوغ اتيوالد ام احلدودكحأ

ما إذا يف، ام ولد احلاللكحأجراء إ على دلي فإنه .)١(»للعاهر احلجر «:)ه وآلهي اهللا علصلى( أما قوله

  ، فهو للزاين، قبل والدته من الزوجيأما إذا مل ، لوالدته منهما  قابلوزاٍن  زوجك هناانك

                                                

. ٤١ ح٢٧٥ ص٢ ج:العوايل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٤

  ،ومن الكافر حبكمه

  

بنته من  إىل ة نظر الزايني أفتوا حبلكذلكو، باملقام ثيفال ربط للحد، قطعاً فهو للزوج، أو من الزاين

   .ك ذلريغإىل ، ةيأمه الزانإىل  وهو، الزناء

ملا  وإمنا قلنا شرعاً، وعرفاً افر شرعاًكألنه ولد ال، كال يف ذلكش اإلينبغي ال }مهكافر حبكومن ال{

   .والزاين من بنته املخلوقة من الزنا ،هياح ولد الزنا من أبكروه يف باب نكذ

ام كحأجراء سائر إز استرقاقه وجيمل  وإال، امكحرتبط بباب األيال " ل مولودك"وقد عرفت أن 

   .هيام علكحجراء اإلإالزم يال  ونه مذنباًكأن عدم ما ك، هيفار علكال

ستعبد يف يومل ( :كقال يف املستمس، فشر ن شراًإ و،ريخف اًرين خإ، هي عمله إلوىفينعم يف اآلخرة 

 ما مع ما دلّيوال س، ل املتقدميدخل حتت عموم وجوب التغسيف، فرهكم بكلعدم احل، لهياجلواهر تغس

عرض أث الفطرة يوحد، الهكشإن العموم قد عرفت إ :هيوف، )١()لفطرةا على ولديل مولود كأن على 

   .نتهىا ،هاريوغ به يف لقطة اجلواهراعتراف ما ك، األصحاب عن العمل مبقتضاه

 الم اجلواهركف، امكرتبط باألحيال  ث الفطرةيوحد، هيم علكن يف املقام حاكل، ملّس العموم م:قولأ

  ، ان حمل منعكن إو

                                                

. ٦٩ ص٤ ج:املستمسك) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٥

 فحكمه حكم ، وإن اتصل جنونه بصغره، وإن وصف الكفر كافر،صف اإلسالم بعد بلوغه مسلموانون إن و

  ، أو أمه،الطفل يف حلوقه بأبيه

  

   .ه حمل نظريعل كاملستمس ايلكشإن كل

مث جن ،  عاقالً}إن وصف اإلسالم بعد بلوغه{افر كأو جمنون ، ان جمنون مسلمك سواء }وانون{

وقد ، فركال ابح الستص}افرك{مث جن ،  عاقالً}فركن وصف الإو{اإلسالم  ابح الستص}مسلم{

افر كشمل الي ،ذاك مهكافر حكأن ال على بل ما دلّ، نيمكاحلعلى  بل االمجاع ادعي عدم اخلالف

شمل ي، ذاكمه كأن املسلم ح على ن ما دلأما ك، أم جن عقله على سواء بقي، افر املرتدكوال األصلي

عدم  على دليال  "رفع القلم"ث يوحد، أم جن عقله على  بقيءسوا، دي اجلدواملسلم املسلم عن آبائه

ولذا ، ةريوالس والضرورة باالمجاع، ةيلكألنه خارج عن ال، جمنوما على نيواملسلم فاركام الكحأجراء إ

 رثام اإلكيف أح، فاركسائر الك فاركوجمنون ال، نيسائر املسلمك يف أن جمنون املسلم  مسلمكشيال 

   .هاريوغ والنجاسة والطهارة والطالق احكنوال

،  لبعض ما تقدم،الكشإ بال }أو أمه، هيم الطفل يف حلوقه بأبكمه حكفح، وإن تصل جنونه بصغره{

ام كوم بأحكفهو حم، مث جن، فارك البالغ من أوالد الريسلم غأال يف أنه إذا كشنبغي اإلينه ال أما ك

  قبليان ك )آلهه وي اهللا علصلى( ألن النيب، نياملسلم



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٦

   .انيإسالم الصب

، فاركم الكمه حكان حك إذا جنحىت ، فرهكم بكحيفهل ، ني البالغ من أوالد املسلمريفر غكأما إذا 

، احتماالن، وال خمرج له عن عموم الرفع، "عمد الصيب خطأ"و، "رفع القلم"ل يلدل، فرهكم بكحيأو ال 

وعدم ، ه مبسلمةجين مثل عدم تزوكما أميف اطيواالحت، هيسالم علام اإلكحأبقاء إقتضي ي تصحابسواال

ال يف أنه ال كشإفال ، زي املمريأما غ، زيفر وهو ممكهذا إذا ، له واضحيسب، هيم الطاهر علكجراء حإ

 ؟هيفّار علكام الكم هنا بأحكحيأم ، كذلكفهل هو ، زاًيا ممموتبعه بواهأولو ارتد ، سالمهإو فرهكاعتبار ب

  .مك فاالستصحاب حمكولو ش، احتماالن

ان كأما إذا ، زاًيان ممكهذا إذا ، ألنه مرفوع عنه القلم، فرهكعبأ بيمل ، فرك إذا نيمث إن جمنون املسلم

ال يف عدم قبول كشإفال ، زيان بدون متكفإن ، سلمأإذا  فاركوجمنون ال، وضحأم كفاحل، زي ممريغ

 : تعاىلولقوله، )١(»هيعلعلى يعلو وال يسالم إلا« ألن ؟سالمهإقبل يفهل ، زاًيان ممكأما إذا ، سالمهإ

﴿أَلْقىو نقُولُوا ِلمِمناً ال تؤم تلَس المالس كُمومن ال ، فيالكزان التيألن العقل م ؟قبلي أو ال )٢(﴾ ِإلَي

  ىبل هو مقتض، بعد الثاينيال ، ةيواآل ثيشمله احلديحىت  سلمأنه أ هيصدق عليال  عقل له

                                                

. ١١ حرث موانع اإلأبواب من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

. ٩٤اآلية : سورة النساء) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٧

 ، ولقيط دار اإلسالم حبكم املسلم، بل أو جده أو جدته،ه إن مل يكن معه أبوه أو أم،سري تابع آلسرهوالطفل األ

  ،ده منهوكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم حيتمل تولّ

  

   .واهللا العامل، تصحابساال

، همريوغ ديوالشه والقاضي خيايف والشكاالسك،  واحدري عن غامك } تابع آلسرهريوالطفل األس{

ن معه كين مل إ{والطهارات  ما تقدم يف باب النجاساتك، هاريوغ ة املستمرةري بالس:كواستدل لذل

   .كما تقدم هناكومثل الطفل انون ، ان تابعاً هلمك وإال }أو جدته أو جده بل، أو أمه أبوه

ه ينفّذ فيلذي ان اكسالم فهو عبارة عن امل أما موضوع دار اإل}م املسلمكحب قط دار اإلسالميول{

سالم أعم أن دار اإل ن الظاهركل، ما عن الدروسك، إال معاهداً افركها يون فكيفال ، م اإلسالمكح

ان كن إذا كو، ان دار االسالمك افركهم اليان املسلط علكن إو نيان البلد للمسلمك إذا هفإن، منه

   .سالمم اإلكنفذ حيالذي ال  املسلط هو املسلم الفاسق

واملناط يف ، مجاعإلاو، ث الفطرةيوحد، "هيعلعلى يعلو وال يسالم اإل" على  فلما دلّ،مكوأما احل

   . هناكالم بذلكل اليفال نط،  يف باب الطهارةكث عن ذليث تقدم احلديوح، نيسوق املسلم

رنا كوقد ذ، كالم يف ذلكما سبق الك }تمل تولّده منهحيها مسلم يان فكن إ فاركط دار اليلق ذاكو{

  ان كط يف امليم اللقكح كهنا



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٨

  ،ى السقط إذا متّ له أربعة أشهر حت، بني الصغري والكبري،وال فرق يف وجوب تغسيل املسلم

  

أو ، فركأو دار ال، سالممن دار اإل نكت يف أحد األمايم ما إذا وجد مكح عرفيومنه ، املختلط

 على أو مرت، اءت من الدار املختلطةج، أو حنوها نةيت يف سفيأو امل طيومثله ما إذا وجد اللق، املختلط

   .هايمن أ تيوامل طيعلم أن اللقيومل ، هارية وغيسالمخمتلف البدان اإل

والضرورة  بل واالمجاع، طالق األدلة إل}ريبكوال ري الصغنيب، ل املسلميوال فرق يف وجوب تغس{

}وعن اخلالف، علمائنا إىل تهنسب بل عن املعترب،  هو املشهورامك }ربعة أشهرأقط إذا متّ له س الىحت 

 هينسب اخلالف ف شف اللثامكويف ، األصحاب إىل نسبته والروض وعن جامع املقاصد، هيمجاع علاإل

، السقط إذا مت له أربعة أشهر «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، ه خرب زرارةيدل عليو، العامةإىل 

١(»لغس(.   

شهر فهو تام أإذا مت له ستة  :وقال» لعة أشهر غسقط أربسإذا أمت ال «:ومرفوعة أمحد بن حممد

   .)٢(ولد وهو ابن ستة أشهر على  بنني أن احلسكوذل

                                                

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ١٢ الباب ٦٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ١٢ الباب ٦٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣١٩

 فال ن تاماًكيوان مل ، ودفن نفّكو طوحن لغس، تاماً ان القسطكسقطت املرأة وأإذا  «:والرضوي

   .)١(»ربعة أشهرأه يعلى تأإذا  متامهإوحد ، دفن بدمهيو، غسلي

عليه ( عن الصادق، موثقه مساعةك ،ك ذل"االستواء" هير فكمبا ذ ون املرادكيرضوي مة اليوبضم

ل ك، نعم «: قال؟فنكوال واللّحد ه الغسليب علجي سألته عن السقط إذا استوت خلقته : قال)السالم

 :ركذي إال أنه مل )السالمعليه ( يب احلسن األولأايف عن ك ورواه يف ال،)٢(»ىه إذا استويب علجي كذل

   .)٣(»ىإذا استو«

، بقيمل  مقابل الذي إذا ولد، يبقيلد  أنه إذا و:فاملراد منه، أن التمام يف ستة أشهرى أما ما دلّ عل

   . يف املرفوعةنيالمك النياجلمع ب كذل على دليو

  بنني أن احلسك وذل،إذا سقط لستة أشهر فهو تام «: قال)السالمعليه ( عن الصادق، وخرب زرارة

   .)٤(»د وهو ابن ستة أشهرلوعلى 

  مسعت أبا احلسن الرضا، عن احلسن بن جهم بل واملوثق

                                                

. ٩ س ١٩ ص: الرضافقه) ١(

. ١٣٠ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٢٩ ص١ ج:التهذيب) ٢(

. ٥ ح يف غسل األطفال والصبيان٢٠٨ ص٣ ج:الكايف) ٣(

. ٣ ح غسل امليتأبواب من ١٢ الباب ٦٩٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٠

 ريوماً مث تصي نيون يف الرحم أربعكن النطفة تإ «:)السالمعليه (  قال أبو جعفر:قولي )السالمعليه (

ا يقوالن ي فني خالّقنيكمل أربعة أشهر بعث اهللا ملك فإذا ،وماًي ني مضغة أربعري مث تص،وماًي نيأربع علقة

   .)١(»ؤمراني فىراً أو انثكرب ما ختلق ذ

 :رون ـ إذكذيما ك ـ كقبل ذل ىنثأأو  راًك ذنيون اجلنكة يمعلوم ثينايف هذا احلدي ال :قولأ

 ما نيما أنه ال منافاة بك، كال ألجل أنه جمهول املستقبل قبل ذل، نايف ألجل عملهيال ، ةكاستئذان املالئ

تشاف ك انيوب )٢(﴾ويعلَم ما ِفي الْأَرحاِم﴿ : تعاىل قولهريجنة يف تفس سبحانه بعلم األورد من استئثار اهللا

، في أو ضعنيمس، ريل أو قصيطو، ليأو مج حيقب، ع اجلهاتيمة من مجاة عيإذ اآل، قبل الوالدة كالعلم ذل

مث إن ، وحنوها ورةكتشاف خاص بالذك االانيب، ون له يف املستقبلكيوما ، ةية والنفسيوصفاته اجلسد

مال كن ظاهر املوثق أن الإث يح، "أربعة أشهر"مال يف كون الكنايف ما تقدم من يال  موثق ابن جهم

   .ما من باب اختالف األجنةإو، ما من باب اازإو، مالكما من باب مراتب الإ، ربعة أشهرأبعد 

دائر فاحلكم ولذا الشهرة، وبالفتوى للنص املعاضد أربعة أشهر، على م الغسل ك فح،انكف يكو

  ال ، مل قبل أربعة أشهركظهر أنه لو ي :ومنه، ان مشوهاكأو ، ملكين مل إو، مدار أربعة أشهر

                                                

. ٣ حمهأنسان وتقلبه يف باطن  باب بدء خلق اإل١٣ ص٦ ج:الكايف) ١(

. ٣٤اآلية : سورة لقمان) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢١

  وجيب تكفينه ودفنه على املتعارف

  

ون العدد ك اوراتألن الغالب يف احمل، زان هو األربعةيون املكولذا فهم األصحاب ، ب الغسلجي

، زاناًير من العلة مكون ما ذك على نة دالةيانت القركاللهم إال إذ ، مةكه احلشب ركذيوسائر ما ، زاناًيم

 األصول واملرجع، ناتساقطي مالكمع ال  إن يف صورة تعارض العدد:قاليفال ، ن العدد من جهة الغلبةأو

   .الرباءة أو االستصحابك

 من النصوص كفهم ذلول، والرضوي املتقدم، طالقات األدلةإل، ما عن مجاعةك، طهي حتن}بجيو{

يف  اتيبن عبد اهللا يف أبواب صالة اآل ي علوملا رواه، هيت عليم امليجراء مراسإإذ الظاهر منها ، ةيبالتبع

ل  فغس)السالمعليه ( فقام علي «: من قوله)ه وآلهي اهللا علصلى( م ابن رسول اهللايقصة موت إبراه

   .)١(»م وحنطهيإبراه

وهذا هو ، وموثق مساعة املتقدم والرضوي،  لإلطالقات}املتعارفعلى  ودفنه نهيفكت{ب جيذا كو

من  ديزأالظاهر يف عدم اعتبار ، يف خرقة باللف مهاريمن تعب، ريوالتحر  ملا عن الشرائعخالفاً، املشهور

، هو األصل ستدل به هلماين أن كميفما ،  ظاهر اللفظاولو أراد، فنكتمل أن مرادمها الحين رمبا كل، ديزأ

هو   فما هو املشهور:ك ما يف ذلال خيفىو، معناه اللغويعلى  والرضوي يف املوثق فنكمحل البعد 

   .املتعارف على ضاًيأ ظهر وجوب دفنهي وبعض األدلة اخلاصة طالقاتومن اإل، نياملتع

                                                

. ٧ ح يف غسل األطفال والصبيان٢٠٨ ص٣ ج:الكايف) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٢٢

   ال جيب غسله، أقل من أربعة أشهر، وإذا كان للسقط،لكن ال جيب الصالة عليه بل ال يستحب أيضاً

  

يف باب الصالة ، كالم يف ذلكل اليأيت تفصي وس}ضاًيستحب أيبل ال ، هيب الصالة علجين ال كل{

   . تعاىلن شاء اهللاإ، هيعل

، بل عن اخلالف، وال خالف الكشإ بال }ب غسلهجيال ،  من أربعة أشهرأقال، ان للسقطكوإذا {

   .بار املتقدمةه مفهوم األخيدل عليو، هيمجاع علاإل :رةكوالتذ، واملعترب، ةيوالغن

تب ك ف؟صنع بهيف يكسأله عن السقط أ )السالمعليه ( أيب جعفر إىل تبتك، ليوخرب حممد بن الفض

 األدلة نينه وبيمجعاً ب، ما دون أربعة أشهر على همحل على  بناء،)١(»دفن بدمه يف موضعهيالسقط  «:إيلّ

   .املتقدمة

   .ه أربعة أشهريل عإذا أيت متامهإوحد ، دفن بدمهيو، غسليفال ، ن تاماًكين مل إو :والرضوي املتقدم

خ يه الشيل علكشأفقد ، واملوت هنا مفقود، ب للموتجيإمنا  من أن الغسل، أما ما استدل به املتعترب

 )٢(»ه الروحينفخ في شهرأربعة أنه إذا بقي إ« :يكظهر من النبوي احمليما  على ره مبينكبأن ما ذ ىاملرتض

  قبل  ولوج الروح طباء األي عنكإال أن احمل

                                                

. ٥ ح غسل امليتأبواب من ١٢ الباب ٦٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢٩ يف أحكام دفن امليت س ٣١٧ ص:كتاب الطهارة) ٢(
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٣٢٣

يف خرقة ويدفنبل يلف .  

  

   .نتهىا ،نينه لتمام شهراكمإ ي عنهمكححىت ، كذل

   .التيلهذه التع إىل فال حاجة، ان يف املقاميافك مجاعواإل  النص:قولأ

وعن ، األصحاب إىل تهنسب وعن احلدائق، ما عن جممع الربهانك،  بال خالف} خرقةلف يفيبل {

   .قتضي العدميواألصل ، ة عنهيفاألدلة خال وإالّ، كة مثل ذليفاكوالظاهر ، هيمجاع علاإل رةكالتذو املعترب

، )١(لياتبة ابن الفضكوم، مجاع املتقدمواإل طالقاتلإل، وال خالف الكشإ بال }دفنيو{

  .)٢(والرضوي

   .ليلعدم الدل، دةيوعدم استحباب اجلر، ال يف عدم لزوم حنوطهكشإوال 

، اجلواز ظاهرها اتبةكوامل، سله بالفتح مث دفنه لألصلوز غَجي، س بالزميل دفنه بدمه ظاهرلاما أن ك

 فالظاهر ؟أم ال، ميه املراسيب علجيحىت  نه هل مت له أربعة أشهرأ يف ك وإذا ش.يف موضعه :نة قولهيبقر

، ة هنايآت، ار املماثلةوعدم اعتب، تيامل على ةيوالظاهر أن مسائل الوال، لرباءةاأو ، العدم لالستصحاب

   .فهو بدوي انكالنصراف لو او، طالقاتلإل ضاًيأ

                                                

. ٥ ح غسل امليتأبواب من ١٢ الباب ٦٩٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٠ س١٩ ص:فقه الرضا) ٢(
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٣٢٤
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٣٢٥

  فصل

  حنو ما مر يف الوضوء  على ة القربةيب يف الغسل نجي

  

   }فصل{

، مجاعواإل، والسنة، تابك واستدل له بال}حنو ما مر يف الوضوءعلى ، ة القربةين ب يف الغسلجي{

   .ةريوالس، اطيواالحت

   .)١(﴾وما أُِمروا ِإالَّ ِليعبدوا اللَّه مخِلصني لَه الدين﴿ : تعاىلقوله ف:تابكأما ال

 )ه وآلهي اهللا علصلى(  وقوله.)٢(»اتيإمنا األعمال بالن «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  فقوله:وأما السنة

  .)٣(»ىل امرء ما نوكل«

                                                

. ٥اآلية : ةسورة البين) ١(

. ١٠ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح٨١ ص١ج: ويف العوايل. ١٠ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ٣(
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٣٢٦

انت كفمن  «:)ه وآلهي اهللا علصلى( مة قولهي بضم.)١(»ةيال عمل إال بن «:)ه وآلهي اهللا علصلى( وقوله

أن  على ما دلّ إىل ضافةباإل، ةيمقابل التوصل، ةيال جمرد الن، ة القربةين أن املرادعلى  دلي مما .)٢(»هجرته

   .غسل اجلنابةك تيغسل امل

   .وجوبه على مجاع الفرقةإ يف اخلالف خي فعن الش:مجاعوأما اإل

   .وهي ال حتصل إال بالقربة، ةينيقيالرباءة ال إىل تاجحي ينيقي ال فألن االشتغال:اطيوأما االحت

ه عملهم يف ياجلاري عل نيذهان املسلمأات ما يف ينه من أولإث يح، ها ألحدي فك فال ش:ةريوأما الس

وعن ، ةيعدم الن :وبعض آخر،  العالمةىومنته، ديات السيي عن مصركن احملكل، واألمصار ل األدوارك

ما استدل به يال فكشبعد اإل، ات عنهيوت الرواكوس،  لألصلكوذل، هيالتردد ف عتربيف امل احملقق

إمنا  هه بغسل اجلنابةيوتشب ،ال يف داللتهاكشما تقدم اإلك، هايال داللة ف اتيوالروا ةيإذ اآل، للوجوب

ة يإمنا هي ن نابةمع أن املعترب يف غسل اجل، قة الفعلية اخلارجة عن حقيال يف الن، ةية اخلارجيفيكهو يف ال

  .ليالدل إىل حتتاج ة املغسليون، وهي هنا ممتنعة، املغتسل

                                                

. ٩ ح مقدمة العباداتأبواب من ٥ الباب ٣٤ ص١ ج:الوسائل) ١(

. ٣ ح٨١ ص١ ج:العوايل) ٢(
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٣٢٧

ة ريوالس، هيومة الرباءة علكحل، فهو استحبايب انكلو  اطيواالحت، ىربكو ىصغر، مجاع خمدوشواإل

  .هايفال داللة ف،  الفقهاءىفتاو إىل مستندة

ن املناقشات أو، اتيوالروا ةي سبق داللة اآلإذ قد، اطيصحة االستدالل مبا عدا االحت ال خيفى و،هذا

ة ريمل تبق س، ها هنايلو نوقش ف ةريوالس، فتأمل، أو ثالثة نيضر خمالفة نفريال مجاع واإل، ها الوجه هلايف

  .أصالً

 هلذا الغسل، هيالتشب على صحة االستدالل مبا دلّ إىل هذا مضافاً، الًيون دلكوال ت، دةينعم هي مؤ

زالة بل إل، زالة اخلبثشرع إليأنه مل  إذ ظاهرمها، أنه هو غسل اجلنابة على ل وما دلّب، بغسل اجلنابة

أن  بأن علة الغسل، خبار متعددةأفقد تقدم يف ، ةيالن إىل تاجحي ومن املعلوم أن زوال احلدث، احلدث

 ىفك  فقطزالة اخلبثإان املقصود كولو ، ة وهو طاهركه املالئيلتالق، ه الغسليفشرع عل ت جنبيامل

   .ف بأي وجه اتفقيالتنظ

وهنا ، لسفاعل الغ على ةين النإ :هيفف، املغسل على ال، املغتسل على ة يف اجلنابةيأن الن الكشإأما 

 ةيال أن الن نويينه إث يح، فحاله حال ما إذا وضأ الويل الطفل ألجل الطواف، هو املغسل فاعل الغسل

   .ساقطة

ة يف سائر يما جتب النكف، ة الغسليوحدة ماه ةيد وجوب النيؤيو، ةيلن هو لزوم اني فاملع،انكف يكو

  ملن اغتسل قبل موته ألجل  ةيال يف لزوم النكشإنه ال أو،  جتب ذا الغسلكذلك األغسال
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٣٢٨

  ة واحدة لألغسال الثالثة كفاية ني،واألقوى

  

   .املوت على قدمي تيمع أنه هو غسل امل، أو حد قصاص

فهي ، ل عمل واحدكألن ال،  واحدريه غيما ذهب إلك }ة واحدة لألغسال الثالثةية نيفاك ىألقواو{

 وال دليل ،عليه طالق لفظ الواحدإ أنه عمل واحد على دليو، جزاء الغسل الواحدأو، جزاء الوضوءأك

مجلة على  طلق احلجأ وإال فقد ،الوحدة على دليال الواحد طالق اللفظ إ إن :فال يقالعلى تعدده، 

 ل واحدة منهاكحتتاج ، مخس صلوات على "ةيوميال"طلقت أ و،ةيالن إىل تاجحيل واحد منها ك، عمالأ

 لعموم اعتبار كوذل، ة مستقلةينإىل  ةثل واحد من الثالكحتاج يف، عمال ثالثةأ بأنه :قاليورمبا ، ةينإىل 

بتعذر  سقط بعضهايولذا ال ، أعمال ثالثة بنظر العرف ال يف أاكشإوال ، ل عملكة مستقلة يف ين

 بأن يف هذه األغسال :كواستدل لذل، اتيأو ثالث ن ة واحدةي ننيب يريبالتخ : قول ثالثكوهنا، اآلخر

ل واحد منها إذا كون كك دمارة التعدأو، كوحنو ذل وا مبجموعها مطهرةكك، أمارة الوحدة، نيأمارت

  .ا متعددةيونوا ة واحدةي ننيب يريقتضي التخي نيمارتفالعمل باأل، سقط اآلخريال  تعذر

 نيلي القوليدل على ل الوارديملا تقدم من الدل، ره املصنفكهو ما ذ ى أن األقوال خيفىن ك ول،هذا

ة ييف مبحث ن وقد عرفت، خطارة اإليون النك على فهذا اخلالف مبين( :كقال يف املستمس، نياآلخر

ألمر  والطاعة بعنوان العبادة ال الثالثةجزاء األغسأمن  ل جزءكقع يجب أن يف، أا الداعي الوضوء

  وال فرق ، الشارع األقدس
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  ،ة ولو اشترك اثنان جيب على كل منهما الني، غسلوإن كان األحوط جتديدها عند كلّ

  

   .)١()وال أول جزء وآخره،  األول واآلخرنيب

،  خروجاً}لّ غسلكعند ، دهايان األحوط جتدكن إو{ :قال املصنف، أنه لبعض أدلة القول الثاينكو

   .من خالف من أوجب

، واملصب، انكوامل، باحة املاءإمن ، يف هذه األغسال ام العباداتكخأع يجراء مجإنه من الواضح  إمث

بدون قصد  وآلة، زي املمريغ والصيب، وعدم صحة صدورها عن انون، وفضة ة ذهباًيون اآلنكوعدم 

لو قدم  بيصل معه الترتحيما على  عادةولزوم اإل، ةيالنل لو نسي املغس وعدم صحة الغسل، رهايديمن 

   .ك ذلريغإىل ، اناًيأو عص اناًياملؤخر نس

 صح، واجتماع سائر الشرائط ةيمع الن، أو حنوها ةيهربائكبآلة ، تيأما لو غسل الفاعل املختار امل

   .هريوان وغي يف ذبح احلكصح ذليما أنه ك، هياستناد الفعل إل

 ل منهماك على لزميف،  ألما مغسالن}ةيل منهما النك على بجي{ثر ك أو أ}نان اثكولو اشترا{

   .ةيالن

                                                

 .٧٥ ص٤ ج:املستمسك) ١(
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عيناًولو كان أحدمها م،وجب على املغسل النية،الً واآلخر مغس  ،وال يلزم احتاد ،ة املعني أيضاًوإن كان األحوط ني 

مع مراعاة الترتيب،التوزيع بل جيوز يف الغسل الواحد ، فيجوز توزيع الثالثة على ثالثة،لاملغس ،  

  

أما ،  ألنه فاعل الغسل}ةيالن{ فقط }لاملغس على وجب، الًآلخر مغساو، ناًيعحدمها مأان كولو {

 على وجبت البسملة، عانه اآلخرأو حدمهاأومثله لو ذبح ، ةيه النيجتب علحىت  س مبغسلياآلخر فل

ولو صب ،  يف اجلملةك ألنه مشار}ضاًي أنية املعين{ استحباباً }ان األحوطكن إو{ نيال املع، الذابح

ان مقلباً ك بأن وإالّ، ضاًيأ تهيوجبت ن، لياً يف التغسكيب شران املقلّكفإن ، ب اآلخروقلّ، حدمهاأاملاء 

وجبت ، هو الغاسل عرفاً بان املقلّكبأن ، وحنوه" دوش"ان الصب من كولو  .ة الصابيفت نك، فقط

   .ة املقلبين

وجبت  املقلب إىل ن استندإو، هيوجبت عل الصاب إىل فإن استند،  االعتبار باالستنادنإ :واحلاصل

   .همايفهي واجبة عل هماين استند إلإو، هيعل

 ع الثالثةيجوز توزيف{ضاً يشمل اجلماعة أيطالق األدلة إف، هيل علي لعدم الدل}لزم احتاد املغسليوال {

   .ثركأبل ، شخاصأ }ثالثةعلى 

   }بيمع مراعاة الترت، عيالتوز  الغسل الواحدوز يفجيبل {
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منهمة على كلّوجيب حينئذ الني .  

  

املتقدمة يف مبحث غسل اجلنابة بعد ما عرفت  بيألدلة الترت، ذاكوه، نميمث األ، غسل الرأس أوالًيبأن 

صح يوال ، ليشمله الدليف،  ألنه مغسل}لّ منهمكة عل ينئذ النيب حجيو{قة األغسال يمن وحدة حق

   .لف آخركة مينعلى  لفكابتناء فعل م

، همايلك على ةيوجبت الن، ورمساه فلو أخذه اثنان، صحة الغسل االرمتاسي يف املقامبنه لو قلنا إمث 

ذا لو غسل إنسانان كو، أو موعهم، ل واحد منهمكل ىنو، نيمتعدد أمواتاً ولو غسل إنسان واحد

   .غسلونهي ل بعضكل اينو، تيبعض م ل واحد منهماك، نيتيم
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٣٣٢
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  فصل 

  ، سكل الرجل للمرأة وال العيوز تغسجيفال ، ةيألنوثاو ةيوركيف الذ، تيوامل  الغاسلنيب ب املماثلةجي

  

   }فصل{

ل الرجل للمرأة وال يوز تغسجيفال ، ةيواألنوث ةيوركيف الذ، تيوامل  الغاسلنيب املماثلة بجي{

وال  هي من االستثناء ـ ال خالف فأيتي قبال ما سوهذا يف اجلملة ـ يف، وباطل  فهو حرام}سكالع

 ىذا ادعكو، هيمجاع أهل العلم علإ وعن املعترب، واحلدائق والروض يركالذ  اخلالف عنهىونف، الكشإ

   .ةريثكه األخبار اليدل عليو، ديوالشه، رةكوالتذ، خيالش كذل على مجاعاإل

، س معها ذو حمرميول،  املرأة متوت يف السفر أنه سأله عن)السالمعليه ( عن الصادق، ح احلليبيحصك

  س معهنيل،  النساءس معه إالّيوت ولمي وعن الرجل .»اايما هي بثكتدفن  «:وال نساء؟ قال
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   .)١(»ابهيثما هو بكدفن ي «: قال؟رجال

س معهم ي موضع لوهي يف  عن امرأة ماتت)السالمعليه (  سألت الصادق:قال، د الشحاميوخرب ز

ان معهم كن إو، غسلوايوال ، اايبث وال ذو رحم دفنوها، هم هلا زوجين فكيإن مل  «: قال؟هاريامرأة غ

 مع نساء وسألته عن رجل مات يف السفر، عورا إىل نظري أن ريمن غ غسلهايفل، أو ذو رحم هلا، زوجها

 ة،هن امرأيان له فكن إو، غسليوال  ابهيدفن يف ثيهن امرأة فلين له فكيإن مل  «: فقال؟س معهن رجليل

   .)٢(»عورته إىل  أن تنظرريمن غ، صيغسل يف قميفل

يف أرض ، وت يف السفرمي قال يف الرجل )السالمعليه ( عن الصادق، ناينكح أيب الصباح اليوصح

إال ، وال تغسل دفنت،  املرتلةكون مع الرجال بتلكواملرأة ت، غسليوال  دفني : قال؟ النساءس معه إالّيل

  .)٣(»لها من فوق الدرعغس ان زوجها معهاكفإن ، ن زوجها معهاوكيأن 

س معه يأو يف األرض ل، وت يف السفرمي يف رجل )السالمعليه ( عن الصادق، وخرب داود بن سرحان

  : قال؟ النساءها إالّيف

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢١ الباب ٧٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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، ون معها زوجهاكي أن إالّ،  املرتلةكون مع الرجال بتلك يف املرأة ت: وقال.غسليوال ، دفني«

ست مثل يواملرأة ل، ولتغسله امرأته إذا مات، باًكها املاء سيب علكسيو، من فوق الدرع غسلهايلف

   .)١(» متوتنيسوء منظراً حأواملرأة ، الرجل

س معهن يل، وت يف السفر مع النساءمي عن الرجل )السالمعليه ( عن الصادق، عفوريح ابن أيب يوصح

   .)٢(»غسلنهيوال  دفنهيابه وي ثلففنه لفاً يفي «: قال؟صنعن بهيف يك، رجل

وتدفن  تلف «: قال؟ سألته عن امرأة ماتت مع الرجال: عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا قال:حيوصح

   .)٣(»وال تغسل

، تدفن : قال؟وال نساء س معها ذو حمرميول، وسأله احلليب عن املرأة متوت يف السفر :هيومرسل الفق

ما هو كدفنه ي «: قال؟س معهن رجالي النساء ولس معه إالّيلوت ومي والرجل .اايما هي بثك

   .)٤(»ابهيبث

  .هاريغ إىل .ر حنوهك وذ)٥(»ت امرأةيانت املكوإن  «:والرضوي

                                                

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ ح غسل امليتبأبوا من ٢١ الباب ٧٠٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٣ ح غسل امليتأبواب من ٢١ الباب ٧٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٢٨ ح يف غسل امليت٩٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(

. ٣٠ س١٨ ص:فقه الرضا) ٥(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٦

، ةييف الغن وابن زهرة، ايفكيف ال وأيب الصالح، بييف التهذ خيوالش، يف املقنعة ديملا عن املف خالفاً

، )١(بييف التهذ مع اشتراط عدم املماسة، ابية من وراء الثيللمرأة األجنب ل الرجليوجبوا تغسأف

   . جبملة من األخباركواستدلوا لذل، ةيوالغن )٢(ايفك يف النيض العيواشتراط تغم

 : قال،س معهن رجليل ومعه نسوة  يف رجل مات)السالمعليه ( عن أيب جعفر، ة جابرياروك

دخلنه يه صفاً وي علنيصليمن حتت الصدر و، نهفاكلففنه يف أيو، ه املاء من خلف الثوبيصبنب علي«

لفوا يف يو، صبون املاء من خلف الثوبي «: قال؟س معهم امرأةيل واملرأة متوت مع الرجال» قربه

   .)٣(»دفنونيو صلونيو، فااكأ

   .)٤(» أن ال توجد امرأةإالّ، غسل الرجل املرأةيال  «: قال)السالمعليه ( خرب أيب محزة عن الباقركو

، املرأة إذا ماتت مع الرجال «:قولي )السالمعليه (  مسعت أبا عبد اهللا:قال، وخرب عبد اهللا بن سنان

  لفيستحب أن يو، ال من وراء الثوبجبعض الر غسلها، تغسلها دوا امرأةجيفلم 

                                                

. ١٦٨ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٤٢ ص١ ج:التهذيب) ١(

. ٢ ح باب غسل مس امليت١٦٠ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ٥ ح غسل امليتأبواب من ٢٢اب  الب٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٧

   .)١(» خرقة]دهي[ه يديعلى 

هم يس هلا فيل، ت املرأة مع قومإذا ما «:قولي )السالمعليه (  مسعت أبا عبد اهللا:قال، ديوخرب أيب سع

صبنب املاء « ـ :أن قال إىل  ـ؟هن له حمرميس في ورجل مات مع نسوة ل.ها املاء صباًيصبون علي، حمرم

   .)٢(»ه صباًيعل

الذي ال   الغسلكفال وجه لتر، واملس  النظررم إالّحيوأنه ال ، سوريل امليدلإىل   باالضافة،هذا

ما عن كاالستحباب ـ  على وجوب محل هذه األخبار ن الظاهركل، هلشمول العمومات ل، ستلزمهماي

   . غسلريجواز الدفن بغ على ات املتقدمةي لصراحة الروا،بيادات التهذي وز،"راالستبصا"

 النهي على دلّيات ما ي الرواكأن يف تل واحلال، االستحباب على اتيف حتمل هذه الروايك :تلإن ق

   .؟عن الغسل

   .املكالغسل ال على النهيمل حي أوالً :قلت

   .قابل توهم الوجوبيما  على مل النهيحي :اًيوثان

، ك لعدم املانع عن ذل،اجلواز على عهايال بد من محل مج، ات أخريفيكب، ات أخريمث إنه وردت روا

   ال بأسبل، فال وجوب

                                                

. ٩ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٠ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٨

 ما تدل :منها، وهي طوائف، االستحباب يف عرض استحباب الغسل من وراء الثوب على حبملها

عن امرأة ماتت يف  )السالمعليه ( عن الصادق، ريخرب أيب بصك، من املرأة غسل موضع الوضوءعلى 

   .)١(»وتدفن هاي علصلّىيو، غسل منها موضع الوضوءي «: فقال؟وال ذو حمرم، س معها نساءيول، سفر

، ن املرأة متوت سئل ع: قال)السالمعليه ( خرب جابر عن الصادقك، هايفكغسل  على دلي ما :ومنها

   .)٢(»هايفكغسل ي «: قال،س معها حمرميول

،  عن املرأة متوت مع رجال)السالمعليه ( سأل الصادقي صاحب لنا ى مض:وخرب داود بن فرقد قال

   .)٣(»هايفكغسلون ين كول همي علكدخل ذلي  إذاً: فقال؟اايها ثيوعل غسلوايهل ، هم ذو حمرميس فيل

 : قال)السالم معليه( عن آبائه عن علي ي علد بنيخرب زك، مم ايب التوجو على دلي ما :ومنها

 :فقال، س معها ذو حمرميول ت معناي إن امرأة توف: نفر فقالوا)ه وآلهي اهللا علصلى(  رسول اهللاىأت

  أما «: فقال.ها املاء صباًي صببنا عل:فقالوا» ؟ف صنعتم ايك«

                                                

. ٦ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٨ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:ئلالوسا) ٢(

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٣٩

   .)١(»موهاميأفال  «:فقال،  ال:الوافق» ؟تاب تغسلهاكوجدمت امرأة من أهل ال

 : قال له)السالمعليه ( عن الصادق خرب مفضلك، مميوجوب غسل مواضع الت على دلي ما :ومنها

، هم هلا ذو رحم وال معهم امرأةيس فيون يف السفر مع الرجال لكما تقول يف املرأة ت، كجعلت فدا

شف شيء من كيوال ، مم وال متسيها التيب اهللا علما أوج غسل منهاي «: قال؟صنع ايما  فتموت املرأة

غس يمث ، هايفكغسل بطن ي : قال؟صنع ايف يك ف: فقلت.» بسترها تعاىلحماسنها اليت أمر اهللا

   .)٣(»هايفكغسل ظهر ي مث )٢(وجهها

إذا مات الرجل  «: قال)السالم معليه( عن آبائه عن علي )السالمعليه ( د بن عليي ما عن ز:ومنها

ه املاء يصبنب عليه ويبتكر إىل ؤزرنهي «: قال؟هن امرأة وال ذو حمرم من نسائهيس فيل، السفر مع النساءيف 

   .)٤(»هنيديلمسنه بأيوال ، عورته إىل نظرنيوال ، صباً

  .ك ذلري غ:ومنها

  ،مث الالزم يف صورة العمل ذه األخبار

                                                

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح يف الرجل ميوت يف السفر١١٨ الباب ٢٠٠ ص١ ج:االستبصار) ٢(

. ١ ح امليت غسلأبواب من ٢٢ الباب ٧٠٩ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٣ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١٠ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٠

 د العمليما أن الظاهر أنه لو أرك،  واضحما هوك أو اللمس من النظر، ماب حمركعدم ارت، استحباباً

نصراف ال، ال الغسل باملاء القراح فقط، ل الثالثةافاملستحب األغس، ابيبأخبار الغسل من وراء الث

   .الغسل املتعارفإىل  األدلة

  . فظاهرها الغسل باملاء القراح فقط،اتيأما سائر الروا

، ابيأما إذا غسل من وراء الث،  دفن بال غسلإذا ال يف لزوم غسل املسكوهو أنه ال اش، بقي شيء

 نازلة اتيفيك الك من جعل الشارع تل: احتماالن؟أم ال، وجب الغسليفهل مسه ، ات األخريفيكأو بال

 خصوصاً، وهذا أحوط، لسفالواجب الغ، ورةكومن ضعف األدلة املذ، فال غسل ملسه مرتلة الغسل

   .ابي الغسل من وراء الثريغ وحنوه والوجه فكقسام غسل الأسائر إىل  بالنسبة

، غسله بدون الثوبك انكحىت ، امالً من وراء الثوبكغسالً  لإذا غس ال يف أنهكشنبغي اإلينعم ال 

 على ليإذ ال دل، اراًيامالً اختكغسالً  ت من وراء الثوبيوز غسل املجيبل ،  عن غسل املسكفي ذلكي

   .طالق األدلةإشمله يف، كاملنع عن ذل

ئت آلة يفإذا ه، وجب النظر واللمس احملرمي  املماثلريأو ألنه يف غ، ل املماثلة واجب تعبديمث ه

 ريجاز غ، ته الغسليون، هربائيكالزر ال على  بضغطهإالّ، تيبدون ارتباط الغاسل بامل ل األمواتيلتغس

يف " احملرم" لفظ ررك خصوصاً بعد ت،الثاين الفتوىو املنصرف من النص، ارييف حال االختحىت  املماثل

  ، ىوالفتاو اتيالروا



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤١

  : إال يف موارد،ولو كان من فوق اللباس ومل يلزم ملس أو نظر

   منهما تغسيل خمالفه فيجوز لكلّ،ه عن ثالث سنني الطفل الذي ال يزيد سن:أحدها

  

 ألقربوا، ظاهر لفظ املماثلة األول على  االقتصارتضىومق، وما أشبه واحملارم نيغسل الزوج زيوجتو

   .واهللا سبحانه العامل، اط األولي االحتوإىل، الصناعة الثاينإىل 

ومل ، من فوق اللباس انكولو { وز خالفهاجيفال ، اريت اشتراط املماثلة يف حال االختف قد عركمث إن

د سنه عن ثالث يزي الطفل الذي ال :حدهاأ ،واردمإالّ يف {طالق األدلة  إلك وذل}لزم ملس أو نظري

   .الرجل إىل بالنسبة والطفلة، املرأة إىل بالنسبة  الطفل}نيسن

ة يوا رةكبل عن التذ، فهو املشهور، ةيل الرجل للصبي أما تغس}ل خمالفهيتغس لّ منهماكجوز ليف{

   .هيمجاع علاإل والروض امكاألح

  .)١()حرمة النظر  واألصل...املنعوىل األ ف... توقفكعندي يف ذل( :نعم قال يف املعترب

   : بأموركاستدل القائلون جبواز ذل

                                                

. ١٠ س٨٨ ص:املعترب) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٢

   .طالقات أدلة الغسلإ :األول

إمنا هو ألجل حرمة  أن لزوم املماثلة مةيبضم، قبل املوت واللمس  استصحاب جواز النظر:الثاين

   .مل جتب املماثلة فإذا انتفت، واللمس النظر

   .واد واحدفإما من ، ل املرأة الصيبيأي تغس، سك املناط يف جواز الع:الثالث

   .ىمجاع املدع اإل:الرابع

إذا  «: قال؟يف السفر متوت مع الرجال ةي يف اجلار، ما روي عن جامع حممد بن احلسن:اخلامس

، نيانت بنت أقل من مخس سنكن إو، دفنت ومل تغسل، ست أو، نيثر من مخس سنكانت ابنة أك

   .)١(»غسلت

عليه ( عن الصادق، ثاً يف معناهير عن احلليب حدكوذ[ :خهي عن جامع شكة ذليه بعد روايقال يف الفق

 عن الصادق احلليبإىل  ما يف اجلامع، نةيتاب املدكسند الصدوق يف أو[ : قالىرك وعن الذ،)٢(])السالم

  .)٣(])السالمعليه (

                                                

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٣ الباب٧١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٣٠ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب٩٤ ص١ ج:الفقيه) ٢(

. ٢٠ س٣٩ ص:ىالذكر) ٣(
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٣٤٣

  .والنساء الرجالإىل   بعد انصراف أدلة املماثلة، األصل:السادس

  :ل نظركويف ال

بعدم لزوم  وإال لزم القول، باركال إىل وال نسلم انصرافها، دة بأدلة املماثلةيمقفألا  :طالقاتأما اإل

   .مطلقاً قبل البلوغ املماثلة

 سأالرك  يف ما تعارفإالّ، قبل ثالث سنوات واللمس فال نسلم جواز النظر :وأما االستصحاب

  .والرجل ديوبعض ال وبعض الرقبة

خبالف ، عد خالف اآلدابي البنت إىل إذ نظر الرجل، دملوم الععبل لعله م،  معلومريغ :واملناط

  .سكالع

  .ستدل ا املشهوري فيكف، عمل املشهور ايال  ةيوالروا، حمتمل االستناد :مجاعإلاو

ولذا ، أيتيما سك املانعة اتيبعد ورود بعض الروا خصوصاً، ليبعد وجود الدل ان لألصلكم وال

  .فتأمل، ملسألةفالالزم اتباع احملقق يف توقفه يف ا

   .ةيل الرجل للصبيله يف تغسكهذا 

، انيمن األع من مجاعة هيمجاع علي اإلكبل ح، مةيشهرة عظ فهو املشهور، ل املرأة للصيبيتغس وأما

  .هاريوغ، واللوامع، امكحة األيوا، رةكوالتذ، ىواملنته، ما عن املعتربك

، مجلة من األدلة السابقة يف أول املسألة إىل افةضباإل هيدل عليو، ه حمصليمجاع علأن اإل ويف اجلواهر

  :إمنا «: قال؟ئل عن الصيب تغسله امرأةأنه س، )السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، موثق عمار خصوص
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٣٤٤

 الناس أوىل غسلها رجلي «: قال؟متوت وال تصاب امرأة تغسلها ةيوعن الصب، »ان النساءيغسل الصبي

   .)١(»ا

م كإىل   حدثين عن الصيب:)السالمعليه ( قلت أليب عبد اهللا، ةري احلرث بن املغىلمو، ريوخرب أيب النم

   .)٢(»ني ثالث سنإىل «:)السالمعليه (  فقال؟تغسله النساء

عمل إىل  ضافة باإل، ولذا فهي حجة،)٥(بيوالتهذ، )٤(هيوالفق، )٣(ايفكوهذا اخلرب مروي يف ال

إىل  عة املشهور يف جواز الغسليتب والظاهر من املصنف، طالق موثقة عمارإد يقي وا، صحاب ااأل

مبا دون  ديالتحد تب العالمةكو ن عن ظاهر الشرائعكل، ما قبلها مكحب ومةكحم ةيفالغا، ة الثالثيا

، طالق املوثقةإده يؤيو" نيثالث سنإىل  ":)السالمعليه ( من قوله ألنه الظاهر، واألقرب األول، الثالث

  ثُم أَِتموا ﴿ : تعاىل مثل قولهىيمن املغ ةيظاهرها خروج الغا" إىل"أن إىل  رنظ أن الشرائعكو

                                                

. ٢ حسل امليت غأبواب من ٢٣ الباب ٧١٢ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٣ الباب ٧١٢ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١ ح... باب حد الصيب الذي جيوز١٦٠ ص٣ ج:الكايف) ٣(

. ٢٩ ح يف املس٢٤ الباب ٩٤ ص١ ج:الفقيه) ٤(

. ١٦٦ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٤١ ص١ ج:التهذيب) ٥(
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٣٤٥

ومع وجود املماثل،دولو مع التجر ،  

  

   .)١(﴾الصيام ِإلَى اللَّيِل

   . االستصحاب الدخولىان مقتضك كولو ش، ة مستفاد من اخلارجين الظهور يف اآلإ :هين فكل

 كوذل، هيمجاع عل اإل:والروضة، ةيوالنها، رةكبل عن التذ، هورما هو املشك }ولو مع التجرد{

ونسبه يف ، ضاًيح بعدم وجوب ستر العورة أيالتصر :والروض وعن جامع املقاصد، طالق األدلة السابقةإل

ال بد من القول جبوازه من وراء ، ةين لو قلنا جبواز غسل الصبكل، الفتوىاطالق النص وإىل  األول

انت كذا إ خصوصاً، الكشإبال ، مثار الشهوة ةيفإن الصب، دة اجلسميانت رشكذا إ خصوصاً، الثوب

   .والعورة شوفة حماسن البدنكم

ما  على دلي والذي ،وحنوها مثل ثالثة أشهر، ة العمررينعم ال بأس بالقول جبواز التجرد يف صغ

 كعد ذليبل ، ة اردةي الصبجسم إىل أبون النظريفإنهم ، نيمراجعة العرف املتد نيرناه يف ثالث سنكذ

   .هميرات لدكمن املن

طالق إب واستدل له، هيمجاع علاإل رةكوالتذ ةيوعن النها. ما عن املشهورك }ومع وجود املماثل{

   .طالقاتواإل، وباألصل، ريوخرب أيب النم، موثق عمار

                                                

. ١٨٧اآلية : سورة البقرة) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٦

  .وإن كان األحوط االقتصار على صورة فقد املماثل

  

هم ريوغ والنافع، لةيوالوس، ما عن السرائرك }صورة فقد املماثل على راالقتصا ان األحوطكوإن {

والظاهر  .اطيوباالحت،  باملوثقكواستدل لذل، صهم جواز الغسل حبال الضرورةيصختو، ك بذلفتوىال

   .ة ـ إن قلنا جبوازه يف اجلملة ـي يف الصبكلزوم القول بذل

حبال  ار يف الثالثيأن املع مث الظاهر، مكاع حممجبل اإل، د بالشهرةيطالق املؤفاإل، أما يف الصيب

عدم لزوم ستر  ما أن الظاهرك، ولو بعد الثالث جاز غسله فلو مات قبل الثالث، ال حال الغسل، املوت

   .قتضي العدمي فاألصل املوضوعي  يف بلوغهكولو ش، طالق األدلةإل، عورة الصيب

 ؟ثر من الثالثكاألإىل أو مطلقاً بالنسبة ، كذلكاً ضيم أكفهل احل، زيمث إنه لو قلنا بصحة غسل املم

ومن ، رب من ثالثكأت يان املكن إو ه النظريرم علحيفال " مرفوع عنه القلم" زي من أن املم:احتماالن

، باركالإىل  واخلرب  بانصراف املوثقة:قالين رمبا كل، ريوالصغ ريبكأعم من ال  املماثل بالثالثريص غيختص

   .فتأمل

مع ، اح املغسولكن الغاسل على رمحي أن نيث قلنا جبوازه ـ بيال فرق يف جواز الغسل ـ حمث إنه 

   .طالق األدلة إلك وذل؟أم ال، أو أخت الزوجة، ريزوجة للغ ةيانت الصبكما يف ما كة ـ يعدم احملرم



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٧

   ولو مع وجود املماثل، منهما تغسيل اآلخر فيجوز لكلّ، الزوج والزوجة:الثاين

  

، الكشإ بال }ل اآلخريتغس لّ منهماكجوز ليف، والزوجة الزوج{املماثلة   استثناء من املوارد}الثاين{

مجاع اإل بل ظاهر اخلالف، كعدم اخلالف يف ذل هريوغ ييف املنته ىوقد ادع، يف اجلملة وال خالف

حق الزوج أ «:خرب إسحاق، واليت منها يف غسل الزوج لزوجته، ةريثكنصوص  كذل على دليو، هيعل

 :)السالمعليه ( عن الصادق حة زرارةيل صحيما يف ذ عارضهايوال ، )١(»ضعها يف قربهاي حىت مرأتهاب

ألنه ، غسلهاي وإذا ماتت مل ؛تغسله امرأته ألا منه يف عدة «: قال؟نساءلس معه إال ايول وتمييف الرجل 

 فإن هذا الفرق، ةيالتق على هااملوجب حلمل، مع ما هي أصح منها  ألا معارضة.)٢(»س منها يف عدةيل

   .وعن أحد قويل سائر األربعة، ةينفعن احل يكحم

هو مذهب  واطالق اجلواز، وفقد املماثل تص اجلواز حبال الضرورةخي فال }ولو مع وجود املماثل{

وابن ، واالستبصار بييف التهذ خيخالفاً للش، هيمجاع علاإل ىواملنته بل عن ظاهر اخلالف، املشهور

  اختصاص لةيوظاهر الوس .واحلليب، زهرة

                                                

. ٩ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٥ ص٢ ج:ئلالوسا) )١(

. ١٣ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٨

 والزوجة أن الزوج الم األصحابكأنه استظهر من  ىركد يف الذيوعن الشه، اجلواز حبال فقد املماثل

اختصاص اجلواز يف احملارم  ثركشف اللثام استظهر من األكيف  ن الفاضل اهلنديأمة يبضم، احملارمك

   .بفقد املماثل

 :ح عبد اهللا بن سنان قاليصحك، كات بذليلتواتر الروا، ه املشهوريما ذهب إلاألقوى  ف،انكف يكو

ن مل إ غسلهايأو ،  متوتنيامرأته ح إىل نظريصلح له أن يأ عن الرجل )السالمعليه ( سألت أبا عبد اهللا

ال بأس  «: فقال؟وتمي ني من زوجها حكمثل ذل إىل  وعن املرأة هل تنظر؟غسلهاين عندها من كي

   .)١(»رهونه منهاكيشيء  إىل نظر زوجهاية أن يراهك أهل املرأة ك ذلفعليإمنا ، كبذل

ل يف يلظهور التعل، طالق لإل،قدح يف االستدالل بهيال ، د يف السؤال بفقد املماثليي أن التقال خيفىو

   .عدم املانع شرعاً على دليف، ةيعرف فعله أهل املرأة إمنا هو ملالحظةيألن ما ، مكعموم احل

نعها أهلها ميإمنا ، نعم «: قال؟غسل امرأتهي سألته عن الرجل :قال،  بن مسلمح حممديوصح

   .)٢(»تعصباً

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٤٩

عليه (  قال؟غسل امرأتهي سئل عن الرجل : قال)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ح احلليبيوصح

ألنه إذا  ،واملرأة تغسل زوجها، شيء منها إىل وال شعرها إىل نظريال  ،من وراء الثوب، نعم «:)السالم

   .)١(»وإذا ماتت هي فقد انقضت عدا، انت يف عدة منهكمات 

ل كغسل يو، زوجها إىل وتنظر املرأة، بعد املوت امرأته إىل نظر الرجليوال بأس أن  «:والرضوي

   .)٢(»إذا ماتا، واحد صاحبهما

 نيب ضوح التالزمومع ، وغسلها صهايده حتت قمي دخالهإجواز  على ات اليت تدليها من الرواري غإىل

ده حتت يدخل زوجها ي «: قال؟ سألته عن املرأة إذا ماتت:قال ة مساعةيرواك، وجواز النظر جواز املس

   .)٣(»غسلهايف، املرافق إىل صهايقم

ال بأس  «: قال؟غسلها زوجهايعن املرأة هل  أنه سئل :)السالمعليه ( عن الصادق، ة الدعائميوروا

  .)٤(»غسلها من فوق ثوبيول، كبذل

                                                

. ١١ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٢ س١٨ ص:فقه الرضا) ٢(

. ٥ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٢٢٩ ص١ ج:الدعائم) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٠

   .)١(الفرج إىل وال تتعمد النظر، واملرأة تغسل زوجها إذا مات : أنه قال)السالمعليه (  عنه:هيوف

   .ات متواترةي وهي روا)٢(»ل فاطمةغس «)السالمعليه ( اًيأن عل على ات اليت تدليومن الروا

نعم  «: قال؟د واألخوالول من األب  الزوج أحق:يف باب صالة اجلنازة قلت، رية أيب بصيويف روا

   .)٣(»لهاغسيو

، ل منهما اآلخر من وارء الثوبكل ية الواردة يف جواز تغسريثكاألخبار ال :ضاًي أكذلى دل عليبل و

   .أيتيما سك

   :اتيفقد استدل ببعض الروا، ز الغسل يف حال فقد املماثل فقط الذي جو:أما القول الثاين

 )٤(»إال أن ال توجد امرأة، غسل الرجل املرأةيال  «: قال)المالسعليه (عن أيب جعفر، خرب أيب محزةك

   .وجةز الريوغ شمل الزوجةيفإن اطالقه 

  غسلي : قال)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ريوخرب أيب بص

                                                

. ٢٢٩ ص١ ج:عائمدال) ١(

. ٦ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح صالة اجلنازةأبواب من ٢٤ الباب ٨٠٢ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ٢٢ الباب ٧١١ ص٢ ج:الوسائل) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥١

   .)١(»ن معهم رجلكيإذا مل ، واملرأة زوجها يف السفر، الزوج امرأته يف السفر

 : قال؟س معها امرأة تغسلهايول  يف املرأة إذا ماتت:)السالميه عل( عن أيب عبد اهللا، وخرب احلليب

   .)٢(»املرافق إىل غسلهايصها فيده حتت قميدخل زوجها ي«

عليها ( لفاطمة )السالمعليه ( أن غسل علي على وما دل، لزوم املماثلة على طالقات ما دلّإ كذلكو

 ؟لها من غس) السالمعليها( سئل عن فاطمة، )السالمعليه ( املروي عن أيب عبد اهللاك، اضطرار) السالم

   .)٣(»قي صدغسلها إالّين لكيمل ، قةيانت صدك ألا ني املؤمنريغسلها أم «:فقال

عليه ( ني املؤمنري أن فاطمة قالت ألم:)السالمعليه ( عن الصادق، ريعن أيب بص، وما رواه البحار

   .)٤(»غسلينيمن ين من النسوة فكف، ويتأن تراين بعد م كحللتأإين  :تها لهي يف وص)السالم

  )السالمعليه (  ملا غسل علي: قال) اهللارمحه( ديوما رواه الشه

                                                

. ١٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

 ٨ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١٥ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٣٠ ح٣١٠ ص٧٨ ج:البحار) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٢

ه ي اهللا علصلى( أما مسعت قول النيب «: قال؟غسلت فاطمةأ : قال له ابن عباس) السالمعليها( فاطمة

، انقطاع العصمة باملوتعلى  دلي ليفهذا التعل[د ي قال الشه.)١(»ا واآلخرةي يف الدنك هي زوجت:)وآله

   .)٢(]ليوز للزوج التغسجيفال 

 عليها( ل فاطمةمن غس، ك جعلت فدا:)السالمعليه ( قلت أليب عبد اهللا، وما رواه مفضل بن عمر

 كأنك «:فقال يل،  من قولهك ذل)استفظعت(أمنا استضقت ك ف:قال» ني املؤمنري أمكذا «: قال؟)السالم

ن كيقة مل يفإا صد، قني ال تض: فقال؟ك جعلت فداكان ذلك قد :ت فقل،» بهكضقت مما أخربت

   .)٣(»ىسي عالّإغسلها ين كي مل ميأما علمت أن مر، قيإال صد غسلهاي

  .اتيها من الرواري غإيل

 على فال بد من محلها،  يف حال االضطرارعدم جواز الغسل إالّ على ات األول الدالةي أما الروا:هيوف

نة ما تقدم من ي بقركوذل، ةيراهة العرفكال على أو، ل أهلهااملالحظة ح، ةياهة الشرعركبعض مراتب ال

  وابن مسلم حي ابن سنانيصحك، ارييف حال االخت حىت جواز غسلها على ةحيات الصريالروا

                                                

. ١٠ ح غسل امليتأبواب من ٢١ب  البا١٠١ ص١ ج:املستدرك) ١(

. ١٠ ح غسل امليتأبواب من ٢١ الباب ١٠١ ص١ ج:املستدرك) ٢(

. ٦ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٣

   .اتيهذه الروا على االت األخر الواردةكشهذا مع الغض عن اإل، مهاريوغ

   :ثالث علل على مشتملة، ما عرفتك فهي )السالمعليه ( ني املؤمنريل أميات تغسيوأما روا

   .واآلخرة ايانت زوجته يف الدنكا إ: وىلاأل

   .قةيانت صدكا إ :ةيالثان

   .املنع على لها تصلح للداللةكو، كا هي وصت بذلإ :الثالثة

 ؟ أم الةيف اآلخر قة أن تعود العلنيفال فرق ب، تها باملوتيإذا انقطعت زوج فألن الزوجة ،وىلاأل أما

 ون النيبك فإن الثابت شرعاً، ) السالمعليها( ن من اختصاصات فاطمةكيمل  مكال يف أن احلكشإوال 

   .)عليهم السالم (نيال سائر املعصوم،  له اختصاصات)ه وآلهي اهللا علصلى(

 امعليه( نيان غسل احلسنكمإل )السالمعليه ( وجب غسل علييال  قةيوا صدك فألن :ةيوأما الثان

مها  «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  رسول اهللا:ما قالك، قانيمامان وصدإرب ك ومها يف الصغر وال)السالم

   . وتعاوما النسوة)١(»إمامان

  ال  ةين الوصإو،  اجلائزريال توصي بغ) عليها السالم(ن فاطمة إف :وأما الثالثة

                                                

. ٥٤ ح باب فضائلهما ومناقبها٢٩١ ص٤٣ ج:البحار) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٥٤

  ،ومع التجرد

ن  إه فالظاهريوعل، ةيبسبب الوص  اجلائزريعمل بغين كي مل )مالسالعليه ( اين علأو،  اجلائزريحتلل غ

، ان قول بعض العامةكمل، كرون ذلكستنيانوا كن ي الذنيفهام السائلإانت حسب ك التيهذه التعل

، قةيانت صدكا أو، يف اآلخرة وزوجة ،ةيفهامهم من وصأبهم حسب يجيان ك )السالمعليه ( مامفاإل

   .اآلخر حدمهاأ نيل الزوجيجواز تغس ات املشهوريهذا فال مقام لرواعلى و

، الحظها الشرع ةيأو عرف، راهة إال مع االضطراركة توجب الي حزازة شرعكأن يف ذل الكشإنعم ال 

واهللا سبحانه ، ستبشع الناس العمليلئال ، ملراعاة حال أهل املرأة، كالتر وإمنا األفضل ةيراهة شرعكفال 

   .العامل

 ان املماثلكفإن ، فقد وجوده ال، فقده للغسل كراد بذلي، شترط فقد املماثليمن  ندنه عأ مث الظاهر

  يف قولهكروا مثل ذلكما ذك، فقد املماثل قي من مصادكان ذلك، اناًيأو عص لعذر، غسلينه ال كل

   .)١(﴾فَلَم تِجدوا ماًء﴿ :تعاىل

والعالمة يف ، واجلامع، واجلعفي، بيوالتهذ، واخلالف، ايفكسواإل، ديما عن السك }ومع التجرد{

  ماك، شهربل هو األ، همريوغ، والنراقي األول، ؟؟؟فكوال، كوصاحب املدار، ةيالنها

                                                

.٦اآلية : ، وسورة املائدة٤٣اآلية : سورة النساء) ١(
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٣٥٥

بل ، ىوده املنتهجواست، واحلليب، يكركوال، ومبسوطه، خية الشيخالفاً ملا عن ظاهر ا، اضيعن الر

، وقواه يف الربهان، واختاره املستند، لثوبمن وراء ا ون الغسلكيوجبوا أن أف، نيثر املتأخركأ إىل نسب

ما  واألقرب، دوا هيف ديجبواز التجر، والزوجة  الزوجنيل بيصبالتف االستبصارعن  يك قول حمكوهنا

فإن  )عليها السالم ( فاطمة)السالمعليه ( وألخبار غسل علي،  لالستصحابكوذل، اختاره املصنف

مع ،  النظرنيوب  جواز اللمسنيوللتالزم ب، شملهايلثوب ال ا  إذ،ةيانت بادك ووجهها ورقبتها رأسها

لمسها يان ك )السالمعليه ( أنه ه ما ظاهر) السالمعليها( بل يف أخبار غسل فاطمة، وضوح جواز اللمس

نعها أهلها مينعم إمنا  «: قال؟غسل امرأتهيالرجل  :ح ابن مسلميطالق صحوإل، يف حال الغسل

   .)١(»تعصباً

 ،)٢(»نعم «: قال؟ورأسها وجهها إىل نظريصلح لزوجها أن يأ، تيعن امرأة توف : اآلخرهحيوصح

   .فإن املناط موجود يف سائر اجلسد

رج يف السفر ومعه خي عن الرجل )السالمعليه (  سألت أبا عبد اهللا:ح منصور بن حازم قاليوصح

  : قال؟غسلهايأ امرأته

                                                

. ٤ حل امليتس غأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ص ٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٠ حل امليتس غأبواب من ٢٤ الباب ٧١٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٣٥٦

   .)١(»قةعورا خر على لقيي وحنو هذا واخته مهأ و،نعم«

س معه إال يوت يف السفر يف أرض لمي يف الرجل :)السالمعليه ( عن أيب عبد اهللا، ناينكح اليوصح

ون كيإال أن ، وال تغسل تدفن،  املرتلةكون مع الرجال بتلكواملرأة ت، غسليوال  دفني : قال؟النساء

 إىل نظريوال ، باًكها سيسب املاء علكيو، من فوق الدرع لهاغس ان زوجها معهاكفإن ، زوجها معها

   .)٢(سوأ منظراً إذا ماتتأواملرأة ، ست مبرتلة الرجليل واملرأة إذا ماتت، ه امرأته إذا ماتلوتغس، عورا

   .)٣(»مطهرة فإين طاهرة، شف عينكوال ت «:)السالمعليه (  لعلي) السالمعليها( ة فاطمةيويف وص

   .ةيالوص إىل تجحي مل وإالّ، شفكجواز ال على دلي :ليفإن التعل

ناين كح الي مثل صح)السالمعليه ( وخرب احلليب عنه )عليه السالم (عن الصادق، وخرب ابن سرحان

   .وركاملذ

 ، متوتنيامرأته ح إىل نظريصلح له أن يعن الرجل أ، )السالمعليه ( عن الصادق، ح ابن سنانيوصح

  نكيمل ن إ غسلهايأو 

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ص ٢ ج:الوسائل) ٢(

. ١٤ ح نوادر الغسل٣٠ الباب ١٠٤ ص١ ج:املستدرك) ٣(
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 كال بأس بذل «: فقال؟وتمي ني من زوجها حكمثل ذل إىل نظر وعن املرأة هل ت؟غسلهايعندها من 

، اتيها من الرواريغ إىل ،)١(»رهونه منهاكيشيء  إىل نظر زوجهاية أن يراهك،  أهل املرأةكفعل ذليإمنا 

   .يف اجلواز ةحيأو صر ما عرفت ظاهرةكلها كو

عليه ( ولقوله، زوج اخلامسةتيأن  وز لهجيولذا ، ةيقطاع الزوجنبا  فقد استدل للمنع:أما القول الثاين

   .كذلكست يل هاريأن غ  مما ظاهره.»ا واآلخرةييف الدن يعلزوجة ل إن فاطمة «:)السالم

ال ، نعم من وراء الثوب : قال؟غسل امرأتهيعن الرجل  )السالمعليه ( عن الصادق، ح احلليبيوبصح

وإذا ماتت ، انت يف عدة منهك إذا مات نهأل، واملرأة تغسل زوجها، شيء منها إىل وال، شعرها إىل نظري

   .)٢(هي فقد انقضت عدا

   .)٣(»نعم من وراء الثوب «: قال؟غسل امرأتهيعن الرجل  :ح ابن مسلميوصح

  .)٤(»لها من فوق الدرعغس، ان زوجها معهاكفإن  «:ناين املتقدمكح اليوصح

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٣ ص٢ ج:لوسائلا) ١(

. ١١ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١٢ ح غسل امليتأبواب من ٢٤الباب  ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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   .)١(»غسلهايف صهايحتت قمده يدخل زوجها ي يف املرأة إذا ماتت :ح احلليب اآلخريوصح

تغسله  «: قال؟س عنده إال نساءيول،  عن رجل مات) السالمعليه( عن الصادق، طالق خرب مساعةإو

   .)٢(» وال ختلع ثوبه،ه املاءيوتصب النساء عل، امرأة ذات حمرم منه

هل تغسله  ؟ النساءله إالّسغيس عنده من يول وتمي عن الرجل )السالمعليه ( وخرب عبد الرمحان عنه

 إىل )٣(»ابيه النساء املاء صباً من فوق الثيوتصب عل، تغسله امرأته أو ذات حمرمه «: فقال؟النساء

   .هاريغ

أو محل نزع ، حبابتاالس على قتضي محلهاي ات السابقةيوالروا اتي هذه الروانيب ن اجلمعإ :هيوف

 خربي مساعةك يف بعض الداللةوعدم ، عن ضعف السند يف بعضها هذا مع الغض، راهةكالعلى  الثوب

   . حمارمريغ ون النساء الصاباتك ون علة عدم الرتعكيأن  الحتمال ،وعبد الرمحان

                                                

. ٣ حامليت غسل أبواب من ٢٤ الباب ٧١٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٩ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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يف الرجل  : وخبرب زرارة.نيوخرب داود بن سرحان املتقدم، ناينكح الي فقد استدل بصح:أما املفصل

س منها يألنه ل، غسلهايوإذا ماتت مل  ،ألا منه يف عدة، تغسله امرأته «: قال؟النساءس معه إال يول وتمي

ما  ليويف هذا التفص، خ يف االستبصاريالش كذل على ما محلهك، جمردة غسلها على  محل املنع)١(»يف عدة

   .هيف حة الطائفة األوىلصرا اليت عرفت، نايف اجلوازيما ال على  اتيتقدم من لزوم محل هذه الروا

ا محل االستبصار فعريهو  ىهذا فاألقوعلى و، وحنوها ةيلعلّ املنع من باب التقو ، عن الشاهدأم

   .ملن عرفت ما اختاره املاتن تبعاًك، القول باجلواز مطلقاً

، البدنعلى  ةيالباق ةياب العاريد الثيري، ون الغسل من وراء الثوبكقول بوجوب يأنَّ من  مث الظاهر

وعن ، الوارد يف بعض األخبار صيوالقم لدرعح لفظ ايبل هو صر، والفتاوى اتيألنه املنصرف من الروا

،  شعرهاىلإنظر يال  ":)السالمعليه ( بقوله واستشهد له، استظهر وجوب ستر متام البدن أنه احملقق الثاين

   ." شيء منهاوال إىل

  ة يوالروا، ما عرفتك، واملصرح نه خالف املنصرفإ :هيوف

                                                

. ١٣ ح غسل امليتأبواب من ٢٤ الباب ٧١٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  ،وإن كان األحوط

  

   .هيظر الرجل إلنين ال كول، شوفكظاهرة يف أن شعرها م

 ةيوبالنجاسات العرض، باملوت بنجاسة بدنه نجس ثوبهي، ت من وراء الثوبيأنه لو غسل امل مث الظاهر

 كوذل، وال تعدد صل عصرحيومل ، والتعدد ل بلزوم العصريوإن ق، طهر الثوب تبعاًينه كل، اليت ترافقه

 ه جنساًءبقاو احتمال تنجسه ما أنك، ليس له دليفعدم تنجسه ل، انيلزم الب طهريومل  لو تنجس ألنه

، ىركي عن الذكهو احمل وهذا الذي اخترناه، ضاً خالف ظاهر األدلةيأ البدن إىل  جناستهيبدون أن تسر

، ضاًيأ عورتهعلى  يف اخلرقة املوضوعة المكأيت هذا اليو، همريوغ، واحلدائق، والروضة، وجامع املقاصد

   .ابيمن وراء الث ونهكقول بوجوب يعند من ، وغسله لزم ستره، اًيت عاريان املكمث إن 

ح يلتصر، ابيونه من وراء الثكعند القائل بوجوب حىت ، أنه ال مانع منه أما جواز املس فالظاهر

فعل  أو أنه، فهل الغسل باطل، ك وجوب ذلىريولو غسلها بدون الثوب عند من ، كالنصوص بذل

اج ياحت ألجل ال، يف النظر حمظور من جهة ابيون الثكإىل   األدلةالنصراف ،الثاينالظاهر ، حراماً

   .كهنا ألنه ال أمر بغسل،  احملارمرينايف القول ببطالن غسل غيوهذا ال ، كذل إىل الغسل

  ، ان األحوطكوإن { :اط يف قولهيوجه االحت ومما تقدم تعرف
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 منهما النظر إىل عورة اآلخر وإن كان وز لكلّ وجي، وكونه من وراء الثياب،االقتصار على صورة فقد املماثل

  ،يكره

  

، ابيفي عن الثكي يوالعم وهل الظلمة }ابيونه من وراء الثكو، صورة فقد املماثل على االقتصار

 بعدم النظر ما لو وثق الغاسل إىل تعدىين أن كميبل ، ألجل عدم النظر ابيأن الث لوضوح، كالظاهر ذل

ان الغاسل البساً كأو، ي ما حتتهاكحت انت شفافةكإذا  ابية الثيفاكعدم  الظاهرفولذا ، نهيضه عيلتغم

   .ما توجد اآلنك ،عةياب الصنيمن حتت الث حىت ىريث يحب نظارة نافذة

   .هريوغ ه الربهانيما ذهب إلك }عورة اآلخر إىل النظر، لّ منهماكوز لجيو{

، اًريأخ هين تأمل فإو، هيمصباح الفق وتبعه، ى املنتهيكيف حم  بل منعه العالمة}رهكيان كوإن {

ما ال ك، ليلألنه خارج بالد، هاي عدم جواز وطكنايف ذليوال ، الستصحاب العلقة،  األولاألقوىو

والنظر  ولذا جاز غسلها، وحال املمات اةيحال احل امك أحنيال تالزم ب إذ، اح اخلامسةكجواز ن هينافي

   .وخرب ابن سرحان ناين واحلليبكصحاح ابن سنان والك اتيولبعض الروا، ما تقدمك وملسها هايإل

 على وجب احلملي لين التعلكل، تهعورة زوجإىل  عن نظر الزوج املنع الثالثة نعم ظاهر األخبار

   .راهةكال
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 لعورة زوجته نظر الزوج إىل بالنسبة وبعدم اجلواز،  فقد استدل بانقطاع العلقة،أما القائل باملنع

، د الشحاميخبرب ز  زوجهاةنظر الزوجة لعور إىل وبالنسبة، وابن سرحان واحلليب ناينكلل، باألخبار الثالثة

شمل الزوجة ي ،)١(»عورا خرقة على لقيي «:ح منصور بن حازمي يف صح)السالمعليه ( ما أن قولهك

   .اةيما عرفت من صحة استصحاب النظر حال احلب ف،أما انقطاع العلقة، عياجلم على ردين كل، ضاًيأ

" منصور"ح يوصح، راهةكالعلى  املوجب حلمل املانعة، املانعة على حجة فاوزة، وأما األخبار

 ى،ومصباح اهلد كاملستمسك، الشراح ولذا ذهب، واألخت ل األميتغس إىل بالنسبة راد بهيقرب أن ي

   .راهةكاجلواز مع المن  ما اختاره املاتنإىل ، همريوغ واألصطهبانايت والربوجردي ابن العمك، لقونعوامل

  خرقةيلقأوإذا ، ما تقدم يف مبحث التخليك، ر يف وجوب الستركهو ما ذ، مث إن املراد بالعورة هنا

 من انقطاع علقة : احتماالن؟ العورةريأو غ، العورةإىل  وز النظر بشهوةجيوهل ، ما سبقكبالتبع  طهرت

   .ستصحابومن اال، ت علقة جواز النظرين بقإو ة ذا النحويالزوج

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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  ، بل واملطلقة الرجعية، والدائمة واملنقطعة، بني احلرة واألمة،وال فرق يف الزوجة

  

ويف ، ىوفتو نصاً،  االطالقاتىمقتض  بل جعله يف املستند}واألمة  احلرةنيب، وال فرق يف الزوجة{

بأا إذا مات  ل يف األمةكستشيورمبا ، هي نقل خالف فريمن غ، هياألصحاب عل لتسامل ىمصباح اهلد

   .أي الزوج  سلطتهنمن خرجت هي ع غسل، ق هلاحيفال ، صارت يف سلطة موالها، زوجها

ون كت مع أا، املوالةإىل  بالنسبة اجلواز إىل هذا باالضافة، مكيف احل افكطالق األدلة إن إ :هيوف

من   املدخول اريغ ةكإذ اململو، ىأقو م هناكبل احل، أيتيما سك ديبعد موت الس للورثة ةكمملو

فإا يف عدة  خبالف املقام، ة عنهيباألجنكفهي ، فوراً بعد موت موالها هايوط ق للوارثحي، موالها

   .أقرب واملنع، الكشإه يفف ن مدخولةكأما إذا مل ت، انت مدخولةكإذا  م احمللّلةكعرف حيومنه ، زوجها

ما تقدم ك، ىويف مصباح اهلد  اجلواهريف هيل فكشأن إو، طالق األدلة إل}واملنقطعة والدائمة{

   .المهماكيف  الكشوقد عرفت اإل، ةييف الوال المهماك

ما  ىواألقو، هي فقد تنظر فىإال العالمة يف املنته، هيالتسامل عل  بل ظاهرهم}ةي الرجعةبل واملطلق{

   هي فنه ال خالفأ  بل يف اجلواهر.وا مبرتلة الزوجةكطالق األدلة يف إل، ه املشهوريعل
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 إذا  وخصوصاً،ة إذا كان بعد انقضاء العد خصوصاً، مع وجود املماثل،وإن كان األحوط ترك تغسيل املطلقة

جت بغريهتزو،ت بال تغسيل إىل ذلك الوقت إن فرض بقاء املي،  

  

ل يدل ومةكبعد ح ن ال وجه لهكل، ل عن الغسليل الترتياحتمل انصراف دل ولعل العالمة، وجدي

أن  يف كولو ش، غسل اآلخر ل منهماكجوز ليهذا فعلى و، امكما للزوجة من أح لكل ل عيالترت

 يف أنه كولو ش، قتضي األقلي فاألصل، واألقل  يف الثالثكان الشكفإن ، اًيأو رجع ان بائناًك الطالق

مع وجود ، املطلّقة لي تغسكتر ان األحوطكوإن {يف عدم الغسل  اطيفاالحت أو رجعي طالق بائن

ن كل، نئذية حيأجنب  ألا}ان بعد انقضاء العدةكإذا  خصوصاً{  الحتمال اإلنصراف املتقدم}ماثلامل

إذا  عرفت مثله يف املتعة وقد، واملفروض أنه مل تنقض، عدم انقضاء العدة عند املوت ارين املعإ :هيف

ى خ املرتضيوطهارة الش رما يف اجلواهك، نه بدائيإ :هيفف ل باالنصرافيولو ق، انتقضت مدا بعد املوت

جواز  املعلل ح زرارةيمبا تقدم يف صح ما إذا انقضت العدةيل فكأنه أش شف اللثامكوعن ، ) اهللارمحه(

مع أا  لضرورة جواز غسله هلا، ن العمل بهكميال  ليمن أن التعل  ما سبق:هيوف، بأا يف عدته غسلها له

إن فرض بقاء { هذا }هريغب إذا تزوجت وخصوصاً{ ،وركذل امليل التعليفالالزم تأو، ست يف عدة منهيل

  ،  يف عصرناكن ذلكميما ك } الوقتكذلإىل ، ليبال تغس تيامل
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. فال إشكال يف عدم اجلواز فيها بائناً،وأما املطلقة

  ، بنسب أو رضاع، احملارم:الثالث

  

  اجلثةريومل تتغ،  مشروعاًأو اناًيمث خرج عص، بال غسل دفن أو إذا فرض أنه، ثةيبسبب اآلالت احلد

ر املوارد يوقد أطال بعض الفقهاء يف تصو، غسليمل  تيمل لوجوب غسل العظام، أو صارت عظاماً

، انت حامالًكما إذا ك، لةيقبل مضي مدة طو العدة النقضاء دةيالبع وفرض الفروض، املشروعة للنبش

إىل ،  بانقضاء عدة الوفاة مبجرد الوضع:قولي لين ابن أيب عقإث يح، بعد موته فوراً وتزوجت فوضعت

   . عنه مما هو مستغىنك ذلريغ

 لو بين من أنه ربكخ األيره الشك ما ذ:هيوف، بانصراف األدلة لبعد الفرض، كل ذلكستشينعم رمبا 

من  مستفادة ثرهاكألن أ، ةيلكمل تبق قاعدة ، د الفرضيبع  فردلكل طالقاتعدم مشول اإلعلى 

   .نتهىا ،ةياللغو ةيومات اللفظدون العم طالقاتاإل

 ويف اجلواهر، ماترسال املسلّإ رسله املستندأ بل }هاييف عدم اجلواز ف الكشإفال ، بائناً وأما املطلّقة{

فال جتعل ، أما علقة العدة، قطعاً ةيأجنب واك ب) اهللارمحه(ى خنا املرتضييف طهارة ش وعلله، أنه واضح

للعلم ، حدمهاأغسل يز له أن جيمل ، ةيبالرجع ولو اشتبهت البائنة، اجلواز ارية اليت هي معزوج منها

، أصل موضوعي كان هناكإال إذا  اللهم، تيان الزوج هو املكو إذا اشتبهت كذلكما هو ك مجايلاإل

   .يف واجدي املينكما 

  أو }أو رضاعبنسب ، احملارم{ :ات املماثلةي من مستثن}الثالث{
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٣٦٦

 إىل رة نسبهكويف التذ، بل نفي اخلالف عنه متواتر، بال خالف ظاهر( :قال يف املستند، مصاهرة

 اًحيصر مجاعاًإ( :ك ويف املستمس،هيمجاع علاإل  اجلواهرى وادع.)١()هيمجاع علويف اللوامع اإل، علمائنا

   .اتي متواتر الرواكذل على دلّي و،)٢()اه مجاعةكح وظاهراً

   ."ختهأو مهأنعم و ": قال؟غسلهي امرأته ومعه، رج يف السفرخي يف الرجل :ح منصوريصحك

تغسله امرأة أو ذات  «: قال،إال النساء غسلهيس عنده من يول وتمي عن الرجل :ح احلليبيوصح

   .)٣(»قرابته

   .ها مما مرري وغ،وخرب الشحام، وموثق مساعة، ومثلها موثق عبد الرمحان

إذا مات الرجل  «:)السالم معليه(  عليعن آبائه عن، د بن علييعن ز، ومثلها خرب عمرو بن خالد

سسن ميو، ه املاء صباًيصبنب عليو ؤزرنهي، ذوات حمرم ان معه نساءك ـ وإذا : أن قالىلإـ  يف السفر

   .هيبغي الشبهة فنال ت ل احملارمكل طالقهإو مك فأصل احل،)٤(»سسن فرجهميوال ، جسده

                                                

. ٣٠ س١٧٢ ص١ ج:املستند) ١(

. ٨٧ ص٤ ج:املستمسك) ٢(

. ٣ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٨ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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٣٦٧

  .ن وراء الثياب بل األقوى اعتبار فقد املماثل وكونه م،لكن األحوط

  

ونه كو، اعتبار فقد املماثلاألقوى بل ، ن األحوطكل{ :ما أشار بقوله ومها، نييف مورد وإمنا اخلالف

شف كيف  بل نسبه، فمنهم من شرط فقد املماثل، هيفقد اختلفوا ف،  أما فقد املماثل،}ابيمن وراء الث

ررة يف كه متي الشهرة علىأن دعو  املستندويف، املشهور إىل نسبته هريوعن غ، ثركظاهر األ إىل اللثام

، شف اللثامكو، تبهكيف مجلة من  والعالمة ،واحللي، خ يف املبسوطيللش خالفاً، الم األصحابك

   .من وراء الثوب ونهك بعدم لزوم :فقالوا، همريوغ، والثاين، والنراقي األول، ةريوالذخ، كواملدار

إذا مات الرجل  «:)السالمعليه ( عن الصادق بن سنانح ايصحك، اتي جبملة من الروا:استدل لألول

 وجه .)١(»ها خرقةيدي على وتلف، أوالهن به غسلته ن امرأته معهكوان مل ت، ته امرأتهلغس مع النساء

 فمرتبة :هيما تقدم ـ وعلك احملارم ـ ريغ غسل وزجيإذ ال ، احملارم" والهنأب"راد ينه ال بد أن أ الداللة

  املماثلةملا تقدم من مساوا، متأخرة عن املماثل ون مرتبتهنكن تأفال بد و،  الزوجةمتأخرة عن احملارم

   .أوضح فاألمر، عن املماثل ن قبل بتأخر الزوجةإو، يف الرتبة مع الزوجة

                                                

. ٦ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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٣٦٨

   .)١(»ن ال توجد امرأةأإال ، غسل الرجل املرأةيال  «:)السالمعليه ( عن الباقر، وخرب أيب محزة

يف ، فرضون عدم املماثليم  إثي حنيذهان السائلأم يف كة احليمبعروف كذل على وأضاف اجلواهر

 عليهم( ظهر منهميف، كردعهم عن ذليما  عنهمظهر يف األجوبة يومل ، ل احملارميم تغسكسئلتهم عن حأ

   .مع وجود املماثل  املماثل من احملارمريغ ليمن عدم جواز تغس، هيما هم عل على رهمي تقر)السالم

 ومعه امرأته رج يف السفرخي عن الرجل :ح منصوريصحك، اتيطالق بعض الرواإ ب:لثاينلل واستد

مع  ومبقارنة الزوجة، لصورة وجود املماثل طالقه شاملإ فإن .)٢(»ختهأو نعم وأمه «: قال؟غسلهاي

هم ان معكن إو «:خرب الشحامك ،ارييف حال االخت اآلخر حدمهاأغسل ي ني وقد عرفت أن الزوج،احملارم

   .)٣(»عورا إىل نظري أن ريمن غ سلهاغيفل، أو ذو رحم هلا، زوجها

  .)٤( ويصب النساء عليه املاء صباًلهانت ك إن ةأو ذات قراب، تغسله امرأته «:ح احلليبيوصح

، غسله إال النساءيس عنده من يول وتميعن الرجل  )السالمعليه ( عن أيب عبد اهللاعبد الرمحن خرب و

  تغسله «:فقال ؟اءهل تغسله النس

                                                

. ١٠ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٣ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٤(
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٣٦٩

  .ثياحلد، )١(»أو ذات حمرمه، امرأته

 نإ :) السالمعليهما( هيعن أب، عن جعفر، عن إسحاق يف املوثق، واالستبصار بيوما رواه التهذ

   .)٢(فغسلته، إذا مات أن تغسله أم ولد له ى أوص)السالمعليه ( نيبن احلس يعل

نت ك لقد :قال أبو جعفر،  ملا أن مات)السالم عليه( نيبن احلس ي علونروي أن «:قال، والرضوي

 وغسل جسده دهيدخل أف ،كها بعد موتيلإنظر أفما أنا بالذي ، كاتي يف حكعورت إىل نظرأره أن كأ

   .)٣(» فعلت أنا بأيبكذلكو، تهوغسلت عور دهايدخلت أف، أم ولد له مث دعا

 كذلكو، فغسلته دها معهيت خلدأف« :إال أنه قال،  حنوه)السالمعليه ( عن الصادق، ويف الدعائم

  .)٤(»)السالمعليه ( فعلت أنا به

رج منه ماء لزج خي القبلأن ألجل  أنهكو، يف قبال غسل الدبر، القبل" تهعور"من  أن املراد :والظاهر

  مام الأن اإل مع ضرورة ثانينايف احلديوال ، ثركف أيتنظ إىل حتاجيف عند املوت

                                                

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٦ ص٢ ج:الوسائل) ١(

 غسل املرأة أبواب من ١١٧ الباب ٢٠٠ ص١ ج:بصارواالست. ٧٢ ح يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٤٤ ص١ ج:التهذيب) ٢(

. ١٦ حللرجل

. ٩ س٢١ ص:فقه الرضا) ٣(

. ٢٢٩ ص١ ج:الدعائم) ٤(
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   .ن غسالًكيمل  ملوالةإذ فعل ا، مامإال اإل غسلهي

والعرف ، يف صورة وجود املماثلحىت  جواز مباشرة احملرم على تدل اتيفهذه الروا ،انكف يكو

 على وإمنا، الغسل على  إا ال تدل:قاليفال ، ف واحديويف التنظ ون املناط يف الغسلكفهم منها ي

 على تدل إذ هذه الطائفة، املنععلى  داللة الطائفة األوىل ات تسقطيمن الروا وذه الطائفة، فيالتنظ

 على ملحي هاريوغ  الزوجةنيب بيالترت على ح ابن سنان الداليفصح، من احملارم هاريلغ  الزوجةةمساوا

ث قد سبق أن يوح، خبالف سائر احملارم، وملسها العورة إىل إذ الزوجة هلا النظر، وهي واضحة، ةياألولو

مع  جواز غسل احملارمعلى  ةيتدل هذه الطائفة الثان، ود املماثلمع وج غسل اآلخر ق هلماحي نيالزوج

  املماثلنيوب، واحملارم  الزوجةنيب بياشتراط الترتعلى  حةيظهر سقوط داللة الصحيومنه ، وجود املماثل

   .سائر احملارم مث، أو الزوج مث الزوجة، املماثلوىل األف :هيوعل، "مع النساء ":الذي هو ظاهر قوله

مبا  فهي خمصصة، مطلقاً" غسل الرجل املرأةيال  ":ألنه إن اراد بقوله، رب أيب محزة فهي جمملةوأما خ

 وأما ذات ،فلما تقدم أما زوجته، مع وجود املماثلحىت  جواز غسل الرجل زوجته وذات قرابته على دل

ن أراد إو، )السالم ماعليه( واالمام الباقر لالمام السجاد ات غسل املوالةيفللتالزم املستفاد من روا قرابته

  ،النساء األجانب
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 على ملحين أبد و فال أو احملارم راد الزوجةأن إو، رادة صب املاءإعلى  مل املستثىنحيفالالزم أن 

نة يولو بقر  األجانبريغإىل  النصراف اللفظ، من االحتماالت الثالث ولعل األظهر، االستحباب

فال ، أي حالعلى و، بالعموم من وجه وزةمع ا باملعارضة نديف املست هيل علكشأو، از العريفكاالرت

 مضافاً، د اجلواهرييما يف تأ ظهري كومن ذل، ه املاتن من املنعي يف ما ذهب إلنيتيالروا إىل ن االستنادكمي

ما هو احلال اآلن ـ ال كإمنا هي لتعارض غسل املماثل ـ  نييف أذهان السائل مكاحلة يأن معروفإىل 

  .راده اجلواهرأما ك، للمنع

 رونيإذ هم ، وز يف أذهان املتشرعةكبل هو املر، كقتضي ذليفاالستصحاب ،  يف اجلوازكلو ش مث

حىت  فالقول باجلواز، وما أشبه فيوالتنظ ث النظريمن ح، حال ممامك واحملارم نياة الزوجيأن حال ح

   .مياف يف التعمك، مرتلة النسب لهيترتإال أن  ثين يف احلدكين مل إو والرضاع ى،أقو مع وجود املماثل

بل عن ، ي عن املشهوركفهو احمل، ل من وراء الثوبسون الغكوهو ، هيوأما األمر الثاين املختلف ف

 ،ابيونه بدون الثكجازوا أف، ني خالفاً لآلخر.ةيظهر من الغنيإال ما ، ه خمالفاًيمل أجد ف رامةكمفتاح ال

  ويف املستند.والنراقي األول، كواملدار، صباحواإل ،واحلليب ،ىركوالذ ،ايفكوال ،ةيي عن الغنكوهو احمل

  عن مجاعة من متأخري ارهية اختياكح ك ويف املستمس،ثر الثالثةكأ إىل تهنسب
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   .)١()فتأمل، لو ال خمالفة املشهور وال بأس به( :ن مث قالياملتأخر

يف  نيحبل املت ىدعو، اجلواز إىل ائيخ البهيالشعلى  نياملتقدممن ب بعد ذهاب من عرفت يومن الغر

   .ابيمن وارء الث ونهكلزوم  على االتفاق المهكي كحم

موثقة ك، ابيل من وراء لثسون الغكب باألخبار املصرحة، باملنع  فقد استدل القائل،انكف يكو

 اجلمعقاعدة  ىما هي مقتضك، هاياملوجبة حلمل املطلقات عل، وخرب عبد الرمحان، وموثقة مساعة، عمار

ها وإمنا جاز يحرم النظر إليف، أن املرأة عورة( :ي املعتربكاحملقق يف حمما علله  دهيؤيو، ديواملق  املطلقنيب

   .نتهىا )٢()والستر ري التطهنيب مجعاً، ابيمن وراء الث مع الضرورة

 كه القول الثاين ـ وذليما ذهب إلكاالستحباب ـ  على دةيمحل هذه الطائفة املق لالزمان كل

ان معه نساء ذوات حمرم كإذ  :)السالمعليه ( د بن علييمثل خرب ز، كات يف ذليلصراحة بعض الروا

ر ستر العورة كذ على  ولالقتصار،)٣(سسن فرجهميوال ، سسن جسدهميو، ه املاء صباًيلصبنب عيؤزرنه وي

  حة يما يف صحك، مكان احلييف مقام ب

                                                

 .٨٨ ص٤ ج:املستمسك) ١(

. ٣٣ س٨٧ ص:املعترب) ٢(

. ٨ ح غسل امليتأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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  غسيل أمته فيجوز للموىل ت، املوىل واألمة:الرابع

  

 نظري أن ريمن غ، غسلهايفل، أو ذو رحم هلا، ان معهم زوجهاكوإن  «:هيوف، وخرب الشحام، منصور

مما ، موثقيت البصري ومساعةك،  الزوجة واحملارمنيب مكيف استواء احل  ولظهور بعضها)١(»عوراإىل 

   .نيواملعقل تاره بعض الشراحخما اك، هو األقرب ضاًيفهذا القول أ، االستحبابعلى  دةيمحل املق وجبي

، ورأسه احملرم  بلزوم ستر وجه الرجل:ن مل أجد هنا من قالكل، ما تقدم يف الزوجة ابيمث املراد بالث

   .الم احملققكظهر وجه التأمل يف  رناهكومبا ذ

   .ل موالهاي ولألمة تغس}متهأل يتغس جوز للموىليف، واألمة  املويل:الرابع{

أنه  بل الظاهر، ة اجلماليما عن حاشك، الم األصحابكبل مقطوع به يف ، هور فهو املش:أما األول

 طالق أدلة غسل احملارمإومن ، طالقاته ما تقدم من اإليدل عليو، ما عن جممع الربهانك، هيال خالف ف

ل األمة يأي تغس، س املسألةكواملناط املستفاد من ع، واالستصحاب، م الزوجةكا يف حأو، حملارمهم

   .هاموال

   :أقوالإىل  هيلفوا فت فقد اخ:وأما الثاين

  وجممع انيوالب ما عن القواعدك،  اجلواز مطلقاً:األول

                                                

. ٧ حل امليتس غأبواب من ٢٠ الباب ٧٠٧ ص٢ ج:الوسائل) ١(
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   .همريوغ الربهان

   .واحلدائق كما عن املدارك،  املنع مطلقاً:الثاين

،  وجامع املقاصد،ما عن املعتربك، وزجيفال  هاري غنيوب ،جوزيف  أم الولدنيب لي التفص:الثالث

   .يف املقام ديومق من دون خمصص طالقات األمر بالغسل وعموماتهإل، األولاألقوى و، وضوالر

عليه ( نيبن احلس ي عله يف قصةي عن أب)السالمعليه ( عن الصادق، )١(وملوثق إسحاق بن عمار

ل ي تغسرناها يفكاليت ذ ولألدلة الثالثة، فقد املماثل يف غسل احملارمما تقدم يف مسألة اعتبار ك) السالم

   .متهأ املوىل

ها ريويف غ، تها باملوتيحلر  موالها يف أم الولدنينها وبيب ةيبزوال احملرم، استدل القائل باملنع مطلقاً

   .مامإال اإل لهغسيال  ماممبا دلّ أن اإل" املوثق"سقاط إالوارث بعد  إىل نتقاهلاال

قول ي مع أن القائل،  موالها باملوتكعن ملخترج  ضاًيفإا أ، مبوت األمة : فبالنقض، أما األول:هيوف

   .وشرعاً عرفاً ببقاء العلقة: وباحلل،  هلاجبواز غسل املوىل

وبنتها ، ختهاأج ين حق له تزوإو فإنه، فلما يف مثله من موت الزوجة :وأما شرعاً،  فواضح:أما عرفاً

 بقاء العلقة فهم منهيمما ، زاجاإبدون  هايوأخ ختهاأوابنة ،  واخلامسة،ن األم مدخوالً اكإذ مل ت

فإنه ، وجه قول املفصل ظهريومنه ، ما عرفتك، وال داللة، ال سنداً، ال وجه له ف اخلربيوتضع، مطلقاً

  جاز يف أم أ

                                                

 .١ من أبواب غسل امليت ح٢٥ الباب ٧١٧ ص٢ج:  الوسائل)١(
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زه  وإن جو، ففيه إشكال،ا تغسيل األمة موالها وأم، وال مبعضة وال مكاتبة، وال يف عدة الغري،إذا مل تكن مزوجة

  .اً بل األحوط الترك يف تغسيل املوىل أمته أيض، فاألحوط تركه،ذن الورثةبعضهم بشرط إ

  

إمنا هو  اآلخر ن جواز غسل أحدمهاكل .ملا يف وجه القول الثاين، هاريومنع يف غ، خلرب إسحاق، الولد

ال و{ة كوال مشتر، ة بعضهاي حبر}وال مبعضة{ ري وال حمللة للغ}رين مزوجة وال ويف عدة الغكإذ مل ت{

سقط  فإذا سقطت هذه املرتلة، مبرتلة الزوجة أن األمة، الفتوىو من النص  ألن املستفادك وذل}اتبةكم

ست يل مهاكوما يف ح ن املزوجةإف، حدمها اآلخرأ من جواز غسل، م الزوجةكالذي هو ح مهاكح

 لحيإذا مل  كصح ذليا  إمن:قاليأن  اللهم إال، ال حتل للموىل، اتبةكوامل، ةكواملشتر، واملبعضة، الزوجةك

  .احملارمكس كوالع هايالنظر إل للموىل

، وملس العورة بدون النظر يف جواز الغسل، حال سائر احملارم ون حاهلماكيأن  فالالزم أما إذا حل

   .ر من تعرض لهأن مل إو، اعةنه الصيوهذا هو ما تقتض

 ن جوزهإو، الكشإه يفف، موالها ل األمةيوأما تغس{ :ره املصنف بقولهكوجه ما ذ ظهريومما تقدم 

   .ذمإبدون  حرم عملهايف همي النتقاهلا إل}ةذن الورثإبشرط  بعضهم

ال يف بعض كش وقد عرفت وجه اإل}ضاًيأ  أمتهل املوىلي يف تغسكبل األحوط التر، هكفاألحوط تر{

   .واهللا سبحانه العامل، رهكما ذ
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 فإن كان هلا حمرم وإالّ،  فال إشكال فيها،رها أزيد من ثالث سنني إذا مل يكن عم،اخلنثى املشكل): ١ـ مسألة (

  ، فكذلك، بناء على جواز تغسيل األمة موالها،أو أمة

  

 عند }هايال فكشإ فال نيد من ثالث سنين عمرها أزكيإذا مل  لك املشىاخلنث{ :)١ مسألة ـ(

ان مندرجاً يف ك ان خمالفاًكن إو، وفه اً موافقناكن إ ألنه، غسله نيمن اجلنس لكوز لجيث يح، املشهور

 قد عرفت كنكل، ان عمره أقل من ثالث سنوات أو ثالث سنواتك من جواز عدم املماثلة بالنسبة إىل

   .الرجل لطفلة عمرها ثالث أو ما أشبه ليتغس إىل بالنسبة، كال يف ذلكشاإل سابقاً

 ل األمةيجواز تغس على بناء مةان هلا حمرم أو أكفإن {ثر من ثالث كان عمرها أك بأن }وإالّ{

   .الكشإ ال }كذلك ف،موالها

فال ، اريفإن قلنا جبوازه يف حال االخت، احملارم إىل وأما بالنسبة، واألمة فظاهر املوىل إىل أما بالنسبة

   .هيال فكشإ

   :نيقول على هيوا فففقد اختل، وأما إن قلنا بعدم جوازه إال يف حال االضطرار

   .ألنه موضع ضرورة، نهميما هو املشهور بك،  اجلواز:األول

بل ، لظهورها كذل،  املماثلريالضرورة املسوغة لغ على لعدم تناول ما دلّ،  عدم اجلواز:والثاين

وجد يما إذا مل  اتي أن مورد الروا:وحاصله، ره اجلواهركذا ذكه، ةيواألنوث ةيصراحتها يف معلوم الرجول

  ، يأو أنث ركأنه ذ علميومل  ال ما إذا وجد، املماثل
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  اها من وراء الثياب من الرجل واملرأة إيفاألحوط تغسيل كلّ وإالّ

  

فإنه ال ، عضائهألقطع أسافل  ىنثأأو  ركأنه ذ علميومل  حال ما إذا مات إنسان ىون حال اخلنثكيف

 ملستفاد من النصبأن ا  ما يف اجلواهرردين رمبا كل، ريأي تقدعلى  لوجود املماثل له، لحق بفقد املماثلي

 ل موردكف،  املماثلريأو غسل غ، ت بال غسليحذراً من دفن امل جاز احملارمأإمنا  أن الشارع الفتوىو

أو غسل من ، أو غسل احملارم له، بال غسل  دفنهنيدور بياألمر  ىففي اخلنث، جاز غسل احملارم حتقق هذا

بصورة  ن خصصنا احملارمإله كهذا ، وعقالً رعاً شأن الثاين أوىل ومن املعلوم ،وملسه  يف جواز نظرهكشي

   .ال أصالًكشإفال ، ما استقربناهك، اراًيوأما إذا قلنا جبواز غسلهم اخت، االضطرار

واملرأة  من الرجل لّكل يتغس، فاألحوط{احملرم و، واألمة، من الصغر،  حتقق الصور الثالثة}وإالّ{

وال حمذور ، هايلكل يفالالزم تغس، حدمهاأل يبوجوب تغس مجايل للعلم اإلك وذل}ابيمن وراء الث اهايإ

  . املماثلريبطالن غسل غ  األمرىبل منته، ون الغسل حراماًكيحىت  نظريوال  لمسيإذ ال ، كيف ذل

، هي يف وجوب الغسل علكشيل واحد منهما كف، أو النساء الرجال على  الواجب هو الغسل:قاليال 

  .جراء األصلإل، همايأعلى   الغسليف عدم لزوم واجدي املينكون كيف

  مبن  فيلكهو عدم اختصاص الت، نيلفكعامة امل على ةًيفاك  وجوب الغسلى إن مقتض:قاليألنه 
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  .وإن كان ال يبعد الرجوع إىل القرعة

  

هو السعي يف  لفكل مك على فالواجب، ال شرط الوجوب، شرط الوجود فاملماثلة، باشر بنفسهي

، نيالم متكوهو ، ىذا يف مصباح اهلدك، لبعض بعضهم عانةإو ولو بالسعي، لمن املماث اد الغسلجيإ

، رار الغسلك بتتحقق إالّي ال كوذل، ىالسعي يف غسل اخلنث والنساء الرجال على بجي ه ففي املقاميوعل

   :ويف املسألة ثالثة أقوال أخر

 بأن الغسل واجب كذلواستدل ل، رةك عن التذامك، فتدفن بال غسل، نئذي سقوط غسلها ح:األول

 ون حال الرجالكيف، قيل فرك ىان األصل سقوط غسلها علك علم املماثليث ال يوح، املماثلعلى 

   . واجدي امليننيوب  املقامنيبالفرق ب، وقد عرفت وجه النظر يف هذا القول، حال واجدي املين والنساء

 واستدل له، ىما عن املنتهك ،ونظر ملسبال ، ابيمن فوق الث ما النساءإو ما الرجالإ هالغسي :الثاين

بنوع  للجهل جناز هذا الشرطإن كميفإذا مل ، واللمس اط يف عدم النظري هو لالحتاإمن ة املماثلةيبأن شرط

يف أن  كوال ش، بال غسل  دفنهنيوب، من وراء الثوب  املماثلريولو من غ  غسلهنيدار األمر ب، تيامل

   .سوريل امليشمله دليف، ماثل لهسور غسل امليم غسله من وراء الثوب

 :ك قال يف املستمس،}القرعة إىل بعد الرجوعيان ال كوإن { :ره املصنف بقولهك ما ذ:الثالث

  نوثةاأل على مارات الدالةمع فقد األ، ىالقرعة يف اخلنث إىل من الرجوع خ يف اخلالفيأنه متابعة للشكو(
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وقد ورد ، وال هذه األخبار، مجاع عدم ثبوت هذا اإل:هيوف، )١()واألخبار مجاعحمتجاً باإل، ورةكوالذ

 وسبقه، واملبسوط، ازجي واإل،ةييف النها ه عوليوعل، والنساء اث الرجالري مىعطيمما تضمن أنه  ك ذلريغ

   .نتهىا ،ن عنهميوتبعهم مجاعة من أعاظم املتأخر، والصدوق دياملف كذلإىل 

 على مجاعام اإلي يف قكوال ش، لكل أمر مشكل ن القرعةبأ  يف ورود األخباركه أنه ال شي ف:أقول

ن إث يح، ات العمل بالقرعةيهل املقام من صغر ال يف أنهكشنبغي اإليوإمنا ، العمل بالقرعة يف اجلملة

 نياط يف اجلمع بيفاالحت كعلم ذلينه ال إث يوح، كس من ذليأو ل، العمل إىل  أا حتتاجىبناءهم عل

ة غسل يفاكبعد يان ال كن إو، ىيف املنته ار العالمةيتة وجه اخيلتمام،  بالقرعةبغسل أحدمها، نياألمر

 )السالمعليه ( ني املؤمنريما روي عن أم، حدمها هلاأة غسل يفاكد يؤيهذا ورمبا ، بدون القرعة حدمهاأ

 ديي التأوجه، ىخمالفاً للخنث ون العادكان من احملتمل كمع أنه ، ىيف أنه أرسل شخصاً لعد أضالع خنث

   .ح مثل هذه األموريتب أن الضرورة

                                                

. ٩١ ص٤ ج:املستمسك) ١(
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 فيغسله كل من الرجل واملرأة من ،إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بني الذكر واألنثى): ٢ـ مسألة (

  .وراء الثياب

  

 ل من الرجلك غسلهيف ىنثواأل رك الذنيمشتبهاً ب، تيأو عضو من م، تيان مكإذا { :)٢ مسألة ـ(

 كأن املصنف اختار هناكو، الم يف املسألة السابقةكهو ال الم يف هذه املسألةك ال}ابيالثمن وراء  واملرأة

جراء بعض األصول يف إباعتبار ، كعن املسألة هنا حتتلف أو أن هنا املسألة، ولذا جزم به هنا، هذا الوجه

من واد  ن املقامات الثالثةوك ىواألقو، املشتبه تي املنيوب  القطعةنيورمبا فرق ب، كمما ال جتري هنا املقام

   .واهللا العامل، كرناه هناكالم الذي ذكأيت هنا اليولذا ، واحد
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 أو املسلمة ،الكتابيةاملرأة أمر املسلم ، إذا احنصر املماثل يف الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب): ٣ـ مسألة (

  ،ت بعده ويغسل املي،الرجل الكتايب أن يغتسل أوالً

  

 }ةيتابك الأمر املسلم املرأةَ، تابكمن أهل ال افرةكأو ال افركإذا احنصر املماثل يف ال{ :)٣ مسألة ـ(

اً ي غسالً شرع}غتسل أوالًيأن {ت يللرجل امل اثلم امل}تايبك الالرجلَ أو املسلمة{تة ياملماثلة للمرأة امل

أو غسل  ما االغتسالإ، ةيتابكوال تايبكطع اليبأن مل  نكمي وإن مل ،كن ذلك إن أم}ت بعدهيل املغسيو{

س له يأو ل، أو مع األجرة،  جماناًكتايب بذلكجرب ال وهل للمسلم، املماثل وجديما لو مل ك انك، تيامل

عطاء إومن أن ، باألمر ل األمريفهو من قب، كيف لزوم ذل  من ظهور النص:احتماالت، جربه مطلقاً

ومن أن ،  جماناًكه ذليب علجيأنه على  ليدلوال ، ت حقهيإذ ال وجه لتفو، ني احلقنيمجع ب األجرة

ان حصول كمإ على ات يف املقام دلتيوالروا، "أنفسهم على ألن الناس مسلطون"، عدم اجلرب األصل

من  واألقرب،  مثنريأو غ صح اجلرب بثمنيحىت ، كتايب ذلكالعلى  ال أن الواجب، ةيفيكالغسل ذه ال

   .هو الثالث االحتماالت

خمالفاً  علمأال  :ىركبل عن الذ، وجد املماثليإذا مل  تايب للمسلمكالتغسيل شهور فامل، انكف يكو

 يف املعترب نيللمحقق خالفاً، علمائنا إىل نسبته :رةك وعن التذ.يف املعترب  احملققىمن األصحاب سو

اين العمك، مكر احلكذيأنه ظاهر من مل  بل يف املستند، ضاًيد أيابن سع إىل ونسب، وشرح القواعد

  ،واجلعفي
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،  جلملة من األخباركوذل، هو األول ىواألقو، ىركيف الذ وتوقف، وابن زهرة، واحلليب، والقاضي

وال امرأة  س معه رجل مسلميول فإن مات رجل مسلم «:هاي وف)السالمعليه ( عن الصادق ملوثقة عمار

سل تغي : قال؟قرابة نهنيبونه يس بيل ونساء مسلمات، ىنصار ومعه رجال ،من ذوي قرابته مسلمة

   .)١(»غسلونه فقد اضطري مث ىالنصار

 ةيومعها نصران، من ذوي قرابتها وال رجل مسلم، س معها امرأة مسلمةيمتوت ول ملسلمةاملرأة اوعن 

   .)٢(»مث تغسلها ةيتغتسل النصران «: قال؟ورجال مسلمون

 اهللا صلى(  رسول اهللاأيت : قال)السالمعليه (  عن علي) السالمعليهم( عن آبائه، د بن علييوخرب ز

 صببنا : فقالوا؟»ف صنعتميك «: قال؟س معها ذو حمرميول، ت معناي إن امرأة توف:فقالوا،  نفر)ه وآلهيعل

   .)٣(»موهاميأفال  «: قال. ال: قالوا؟»تاب تغسلهاكأما وجدمت امرأة من أهل ال «: فقال.ها املاء صباًيعل

غسله الرجال ، ونسوة مسلمات ى رجال نصارنيت بيوإن مات م «:)السالمعليه ( وعن فقه الرضا

   بعد ماىالنصار

                                                

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١٩ الباب ٧٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ذيل احلديث ، غسل امليتأبواب من ١٩ الباب ٧٠٤ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

  يف تلقني احملتضرين٢٣ الباب ٤٤٣ ص١ج: تهذيبويف ال. ٢ ح غسل امليتأبواب من ١٩ الباب ٧٠٥ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ٧٨ح
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 ةياغتسلت نصران، ةيونسوة نصران ني رجال مسلمنيت امرأة مسلمة بيانت املكن إو، غتسلوني

١(»لتهاوغس(.   

أن ظهر يومنه ، فالالزم العمل ا، معمول ا عند املشهور، ة داللةحيصر، ات حجة سنداًيوهذه الروا

، مكيف احل أو توقف، بال غسل وقال بدفنه  غسلهمىمن قبل من نف، مكهذا احل على االت الوردةكشاإل

   . تامةريغ

   :االت فهي أموركشأما اإل

، هية فيال حج والرضوي، ةيورجال اخلرب واقف، حةيألن رجال املوثقة فط،  عدم صحة السند:األول

اف كاستناد املشهور  مع أن، ليوخرب عمار من هذا القب، ات عند أحد يف العمل باملوثقكنه ال شإ :هيوف

   .فاً يف نفسهيان اخلرب ضعكن إو ةييف احلج

 ةيلك مي عدم تسل:هيوف، قصد القربة إىل تاجحيمع أن الغسل ، أيت منه قصد القربةيال  افركن الإ :الثاين

  .سبحانهن أهل الكتاب يعتقدون باهللا أكيف وو، أيت منه القربةيال  افركأن ال

ة يصلح العمل مع عدم نيما ال كون متكن من قصد القربة، إوأن الكافر ال يصلح للتقرب : الثالث

   من قصد التقربدإذ املقصو، صلح التقربين ال ممة القربة يصلح مع ني ال كذلك، القربة

                                                

. ٢٩ س١٨ ص:فقه الرضا) ١(
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   .صح العمليمل  كصل ذلحيفإذا مل ، التقرب خارجاً

ون له نوع كيوجب أن ي افرك أن األعمال الصاحلة من الك شإذ ال، نه القربكمي افركن الإ :هيوف

ل مدة كوأيب هلب يف ، هودييوراح ال، وحامت، وانرينوشأولذا ورد بعدم احتراق ، ة هللا سبحانهيحمبوب

   .)ه وآلهي اهللا علصلى( عتاقه لبشارة والدة النيبإوماً من جهة ي

قابالً  ون الفاعلكلزوم  على ص ما دلّيصان الالزم ختك، مكمث إنه إذا ورد ما هو حجة يف احل

ة اليت ال يس مستفاداً من األدلة العقليل، ة الفاعل للتقربين اعتبار صالحإ( :كولذا قال املستمس، للقرب

   . فتأمل.نتهىا )١()كوهي تقبل ذل ةيواللب ةيبل هو مستفاد من األدلة اللفظ، صيتقبل التخص

   :هي وف.صح الغسليال  وباملاء النجس ،نجس املاءيف، افر جنسكن الإ :الرابع

   .هايخمتلف ف تابكن مسألة جناسة أهل الإ :أوالً

   .دهيبدون املس ب افر املاءكصب اليان أن كمإل، لزم املباشرةي ال :اًيوثان

   .حمل اختالف ل باملالقاةيتنجس املاء القل ن مسألةإ :وثالثاً

  فإن، اسةف النجيألجل ختف ون الغسلكيأن  انكمإ :ورابعاً

                                                

. ٩٣ ص٤ ج:املستمسك) ١(
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 عن ماء ىما عفك، تيل غسل املييف سب  الشارع عن هذه النجاسةىوقد عف، النجاسة ذات مراتب

   .االستنجاء

صح منه يف يك ف،حاًيغسالً صح وغسله لف باإلسالمكفهو م، لفون بالفروعكفار مكن الإ :اخلامس

   .ل الترتبيسب على نهإ :هيوف، هذا الغسل الناقص

د به ين أرإو، افرك الرينفع يف تطهي فال  ـبالفتح ـ سل د به الغين أرإ افركن اغتسال الإ :السادس

ين ظاهر الدلإ :هي وف.تحققي فال  ـبالضم ـ سل الغما غسل إ واملراد به، ال الفتح، سل بالضمل الغ

، ةيباألدلة اخلارج سائر األغسال ما ثبتك، ليثبت ذا الدل ديأو غسل جد، أو غسل التوبة، اجلنابة

بأن  يف أمره هذا فالالزم اتباع النصعلى و، كراد منه لذلينوي الغسل الذي يأن  فيكيأنه  والظاهر

   .تيغسل امليمث  غتسلي

 سن مي ملا ثبت من أن اوس، واوسي النصراينو يهودياألعم من ال، تايبكأن املراد بال مث الظاهر

على  قدم النصراينيوهل ، وأصالة العدم م النصلعد، فاركسائر ال لحق ميوال ، تابكسنة أهل ال

، الفتوىو طالق النص إل؟ أم ال،هودييؤمن به اليمل  ؤمن برسوليث يح انمياإل إىل ألنه أقرب، هودييال

  .الظاهر الثاين، ملة واحدة لهك فركوال

 ،ثاينال الظاهر، في غسل واحدكيأو ، تيثر من مكأ غسليد أن اإذا أر رار الغسلكه تيب علجيوهل 

   إذ االغتسال، ألن املستفاد عرفاً من النص
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   وإن أمكن أن،واآلمر ينوي النية

  

بدون  ولو غسله ،غسال متعددةأل تيل للميل تغسكة ليفال سبب، ةيألجل نوع من الطهارة النفس

  .باغتساله اشتراط الغسل ليألن ظاهر الدل، فكيمل  االغتسال

 ؟أوال،  املماثلريلغ وال مباشرة، اآللةكألما ، تايبك الىلع وانون زي املمريل غيقدم تغسيوهل 

  .ىفك  املماثلريباشر غيفإذا مل ، ألجل املباشرة ون املماثلةك وقد سبق منا احتمال أن ت،احتماالن

 من : احتماالن؟ولو من احلريب ليصح التغسيأو ، أو معاهداً اًيون ذمكيأن ، افركشترط يف اليوهل 

فالظاهر  بدون أمر املسلم افركولو غسل ال، مكطالق حمفاإل، ومن أنه بدوي، املسألة إىل انصراف النص

 عدم ىري، ة املسلميشترط نين من كل، وقوع هذا العمل يف اخلارج ليألنّ املستفاد من الدل، ةيافكال

   .هاريوغ، لةيي عن الوسكواحمل، املنتهر وهذا ظا، ةيفاكال

، ةيون إالّ بنكيال  والغسل، افرك من الىال تتأت ةي ألنّ الن:قالوا }ةينوي النيواآلمر { :قال املصنف

، افركهو ال ون الغاسلك ن ظاهر النصكل، اآللةكون كي افركوال، هو اآلمر ون الناويكيفالالزم أن 

   .أقرب ة اآلمريفعدم اشتراط ن

 نيودار األمر ب زجي ولو مل، طالق األدلة السابقةإل، انكجازة الويل لو إال يف لزوم كشإمث إنه ال 

   .ما سبقك، جازتهإسقطت ، ودفنه بال غسل، افر لهكغسل ال

  ن أن كن أمإو{ضاً ية املسلم أيبن اطي االحتكنبغي ترينعم ال 



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٧

ال ميساملاء وبدن املي كما أنه لو أمكن التغسيل يف الكر أو اجلاري تعني،نت تعي ،  

  

ر تقد  والضرورات،اً اضطراريهليون تغسك لظهور كل وذ}نيتع تيوبدن امل املاء{افر ك ال}سميال 

  .كنفي ذلي وال اطالق يف النص، تيوبدن امل طهارة املاء على فالالزم احملافظة، بقدرها

اً عن الدفن بال ين ـ تفادكقبل املوت ـ إن أم، احكجراء عقد النإ واحملتضر املسلم على بجيوهل 

ال  ومن أنه قبل املوت، فتجب من أنه من مقدمات الواجب : احتماالن؟أم ال، افر لهكال أو غسل غسل

علم أنه ال يملن ، ئة سائراملقدمات قبل املوتيلزوم  :علم وجه احتمايليومنه ، فاألصل عدمه، وجوب

   .ملا عرفت، والظاهر عدم اللزوم، كوعدم لزوم ذل،  بعد املوتكتتوفر تل

عن  اًي تفاد}نيتع{ اه العاصمةي أو ما أشبه من امل}أو اجلاري ركل يف الين التغسكما أنه لو أمك{

 نيأنه لو دار األمر ب ال خيفىن كول، مثالً القراحك ولو يف غسل واحد، تيوتنجس بدن امل تنجس املاء

ب جيفال ، طهر بدنه كذلكأنه لو غسل  والظاهر، ريخت  املاء العاصمنيوب، افركبدون مباشرة ال ليالقل

همس سلالغ.   

طالقات إ من : احتماالن؟أو ال، افركسل ـ بالفتح ـ ألنه تنجس مبماسة الب ملسه الغجينعم هل 

  ل يف ماء يما قك، ومن احتمال أنه جنس معفو عنه، أدلة التنجس مبالقاة النجاسة



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٣٨٨

   وإذا احنصر يف املخالف،ولو وجد املماثل بعد ذلك أعاد

  

   .العفوعلى  ليلعدم دل، والظاهر األول، االستنجاء

، وجامع املقاصد، ىركوالذ، رةكما عن التذك، انكم مع اإل}أعاد كولو وجد املماثل بعد ذل{

شف عدم كني، هريغ ليان تغسكمإ فب،إمنا هو من باب الضرورة افرك ألن غسل الكوذل، همريوغ

 نإ :ةيفاكوجه ال، م يف القواعدكيف احل لكواستش، ةيفاكمن ال ىملا عن ظاهر املنته خالفاً، الضرورة

   .جزاءقتضي اإلي وجهه على ان باملأمور بهيتاإل

 ريان يف الواقع غكوقد ، لظهور األدلة يف صورة تعذر املسلم، المكأول ال، ونه مأموراً بهكن إ :هيوف

   .قربأره املصنف كفما ذ، عذراًتن مكيأنه مل  كبعد ذل ان املماثلكمإشف بكث انيح، متعذر

إذ املستفاد من ، افركة غسل اليفاك فالظاهر، أو عذراً اناًيسل عصغينه ال كل، مث إنه لو وجد املماثل

   .)١(﴾فَلَم تِجدوا ماًء﴿  تعاىلروا يف قولهكما ذك، عدم توفر غسل املسلم األدلة

ل عن ي لقصور الدل؟أو ال، ةيالقطع ةيلألولو، افركلحق بالي  فهل}يف املخالف{ املماثل }وإذا احنصر{

  فاألصل ، مشوله

                                                

. ٦اآلية : سورة املائدة. ٤٣اآلية : سورة النساء) ١(
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  ،كفكذل

   .مث أمر بالتأمل، حلاقستعبد عدم اإلي مل :)١( ويف اجلواهر،}كذلكف{ :قال  املصنف:احتماالن، عدمه

، فاركمن ال سوءأ إم :قاليال ، ةيبل األولو، للمناط، ضاًيافر أكحال ال أن حال املنافق الظاهرمث 

يف  ك ال ش:قالي ألنه ،)٣(﴾رِك الْأَسفَِل ِمن الناِرِإنَّ الْمناِفقني ِفي الد﴿ و،)٢(﴾هم الْعدو﴿ : تعاىللقوله

، قبل إسالمهمي) صلى اهللا عليه وآله(ان النيب كولذا ، فاركفهم متساوون مع ال ونوا أحسنكين مل إ أم

ال من أنه   الناسنيوما اشتهر ب، أو املبالغة ليان يف صدد التهويتواإل، فاركدعهم يف صفوف اليوال 

ما على ، اليت هي من فنون البالغة ال املبالغة ، القرآن وكالم املعصوم، يراد به املبالغة الكاذبة يفاملبالغة

  .روه يف علم البالغةكذ

قال يان رمبا كن إو، بعد الثاينيال ، نيمن املسلم فرهمكوم بكأو الفرق احمل، افر مقدمكمث هل ال

، رناه أقربكن ما ذكل، وال علم باملناط، هي فليلوجود الدل،  األولميأو تقد، همايلك فرك ل،بالتساوي

أنه  ني إسالم املنافق)ه وآلهي اهللا علصلى( ظهر من قبول النيبيو، )٤(»هيعلعلى يعلو وال ياإلسالم «ألن 

   .رناكما ذك ،فرك من الأوىل

                                                

. ٦١ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

. ٤اآلية : سورة املنافقون) ٢(

. ١٤٥اآلية : سورة النساء) ٣(

. ٤٠٠ ص:كلمة الرسول) ٤(
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  . على تقدير وجوده وهو مقدم على الكتايب،لكن ال حيتاج إىل اغتساله قبل التغسيل

  

من جهة  ونهكل يف يل لظهور الد}ليقبل التغس اغتساله إىل تاجحيال { غسله املخالف ا إذ}نكل{

واخلبث احملتمل  ون لرفع احلدثكيان أن كمإل، ضاًيواحتمل وجوبه أ، املسلم إىل ريجيفال ، فركال

، اًأو حائض، ضاً جنباًيوم أكتمل حيبل ، لعدم اجتنام عن بعض النجاسات، ضاًيحصوله يف املخالف أ

   .الثاين ان األحوطكن إو، واألقرب األول، عي من األغساليلتزم به الشيمبا  لعدم التزامهم، أو ما أشبه

قبل أن ، تايب لنفسهكولو اغتسل ال، ما عرفتك }ر وجودهيتقدعلى ، تايبكال على وهو مقدم{

ألجل   يف غسلهاطي واالحت: احتماالن،ليألجل التغس ه الغسليب علجيأو ، فيكيفهل  تيغسل املي

   .كذل
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 لكن األحوط تغسيل غري املماثل من غري ، والكتابية سقط الغسلإذا مل يكن مماثل حىت الكتايب): ٤ـ سألة م(

  . الحتمال بقاء جناسته،مث تنشيف بدنه قبل التكفني، ملس ونظر من وراء الثياب

  

من   ملا تقدم يف أول الفصل}لسقط الغس ةيتابكوال تايبكالحىت  ن مماثلكيإذا مل { :)٤ مسألة ـ(

  املماثلريل غيتغس{ استحباباً }ن األحوطكل{، هيالم فكا سبق المم ك ذلرين جاز غإو، بال غسل دفنه

 على  ـ مما تقدم ـ احملمولةكذل على ات الدالةيفلجملة من الروا لي أما التغس}ونظر  ملسريمن غ

واحتمال ، كات ذليواملقام من صغر، متهما مطلقاًفلحر ونظر  ملسريونه من غكوأما ، االستحباب مجعاً

عراض املوجب لإل، حمل نظر، اتيما يف بعض الرواك، وما أشبه مميمواضع الت إىل جوازمها بالنسبة

اجلواز يف املقام  على ان ما دلّك املعارضة ان السببكإذ لو ، مطلقاً ال ألا معارضة بأدلة املنع، للسقوط

 يقوم العميأن  تملحيو، ث املتقدمةيما يف األحادك }ابيمن وراء الث{ ،ألنه أخص مطلقاً، مقدماً

   .كالم يف ذلكما سبق الك، ابيمقام الث وشبههما والظلمة

ن كل، فن الواجب طهارتهكتنجس اليال  حىت }بقاء جناستهالحتمال ، نيفكف بدنه قبل التيشنمث ت{

   .انيللزم الب  العمل ا ـ ولو وجبريتقد على طالق األدلة ـإل،  واجبري غكأن ذل الظاهر

  النظر على ابهيولو استلزم نزع ث، اط مستحبينعم هو احت
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 : احتماالن؟واللمس ان حرمة النظركمل أو عدمه، سرافان اإلكمل قدم الرتعيفهل ، نيواللمس احملرم

ة يفاك على ليلإذ ال د، ابيفن فوق الثكه اليجعل عليف هيوعل، أهم واللمس ون حرمة النظركبعد يوال 

ان مع حتري كفما يك صب وإالّ، وجب ونظر ن بدون ملسكمأفإن  أما احلنوط، فنكعن ال ابيالث

   .انكماملوضع حسب اإل
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يب وإن كان فال جيزي تغسيل الص،  اثىن عشرياً عاقالً بالغاًل أن يكون مسلماًيشترط يف املغس): ٥ـ مسألة (

  ، وإن كان ال يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح،وط وقلنا بصحة عباداته على األح،مميزاً

  

صح غسل ينه ال أو،  ملا سبق من اشتراطه}ون مسلماًكيأن  شترط يف املغسلي{ :)٥ مسألة ـ(

فقد  زيوأما املم، صح منه قطعاًيفال  زي املمري أما غ}بالغاً{مع فقد املماثل  اًيتابكان ك إذا إالّ، افركال

   .تيز املييف املسألة اخلامسة من فصل األعمال الواجبة املتعلقة بتجه هيالم فكسبق ال

يف  ن جمنوناًكيمل   منه القصدىولو أت، أيت منه الغسليال  أيت منه القصديالذي ال   ألن انون}عاقالً{

   .مهومن شا والنائم هي علىواملغم رانكعلم عدم الصحة من السيومنه ، منه ان القصديحال إت

ث يوجامع أحاد، كواملستدر، ما عقد الوسائلك، انميباإل شتراط صحة العبادة ال}اًي عشراثين{

   .ك خاصة بذلأبواباً، هاريوغ، والبحار، عةيالش

 تهيفاكبعد يان ال كن إو، األحوط على وقلنا بصحة عباداته زاًيان ممكن إو، ل الصيبيزي تغسجيفال {

   . يف املسألة اخلامسةكالم يف ذلكل الي وقد مر تفص}حيحالوجه الص على انهيمع العلم بإت
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 كما أنه يشترط ، مبسائل الغسل ويشترط أن يكون عارفاً، يف الصورة املتقدمةاً إذا كان كتابيوال تغسيل الكافر إالّ

  .املماثلة إال يف الصور املتقدمة

  

لعدم  ر انونكذي ومل }ورة املتقدمةيف الص اًيتابكان كافر إالّ إذا كال{ انون وال }ليوال تغس{

   .راركالتك رهكأن ذكف، االستثناء

 إال إذا صدر منه الغسل جامعاً للشرائط اليت منها قصد }ون عارفاً مبسائل الغسلكيشترط أن يو{

، اًيس شرطاً واقعيفهذا الشرط ل، أو اتفق مجعه للشرائط، رشاد مرشد يف وقت الغسلإان بكبأن ، القربة

 على محالً لفعل املسلم، زيجيفهل ، حاًيواحتملنا صدور الغسل منه صح عرف املسائلي بأنه ال امنولو عل

   .ةيفاكاط يف عدم الي واالحت: احتماالن؟أم ال، حيالصح

، واحملارم، ني من الزوج} يف الصور املتقدمةإالّ{والغاسل  تي املني ب}شترط املماثلةيما أنه ك{

   .واهللا سبحانه العامل املستعان، ثر من ثالثكس أيل ومن عمره، واألمة واملوىل
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٣٩٥

  فصل 

  ة كد املقتول يف املعري الشه: احدامها، طائفتانك من ذلستثىنين كل، ل مسلمكل يوجوب تغس قدعرفت سابقاً

  

   }فصل{

 ريل غي فإن التغس} طائفتانك من ذلستثىنين كل، ل مسلمكل يوجوب تغس قد عرفت سابقاً{

   .لهما بدعةي فتغس،ب فحسبجيه ال ال أن، مشروع هلما

ما إ داًي شهىسميو، مجاع والضرورةه اإليبل قام عل، الكشإوال   بال خالف}دي الشه:حدامهاإ{

شهادة  أو ألن له، شهدون له باجلنةية كواملالئ أو ألن اهللا سبحانه، وحضورهم عنده ةك املالئدلشهو

   .ك ذلريأو لغ،  سبحانهوت اهللاكشهد ملي أو ألنه، مقبولة عند اهللا سبحانه

 املنفرد )ه وآلهي اهللا علصلى( بأن قابل مبعوث النيب، ةرية صغكانت معرك ولو }ةكاملقتول يف املعر{

  طالق األدلة إل، تلفقُ فاركمع ال
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٣٩٦

  ،أو نائبه اخلاص) عليه السالم( عند اجلهاد مع اإلمام

  

ن إو، فقتله أو برد ن السماء حجارة إذا سقطت مامك، إذا قتل بسبب آخر  ال}عند اجلهاد{ة يتاآل

 أي نائبه للجهاد،  أو العام} أو نائبه اخلاص)السالمعليه ( االمام{ النيب و}مع{ة ك يف املعركان ذلك

ل كال يف كشإبال خالف وال ، أو مع البغاة، اًياً أو دفاعيان جهاداً ابتدائك، ل الشؤونكأو ل، فقط

   :ه متواتر النصوصيدل عليو، ضاًي مستفىواملدع ممجاع املسلّه اإليبل عل، كذل

 ابهينعم يف ث «:)السالمعليه (  قال؟دفن بدمائهيد يت الشهيف رأيك، وابن جابر، حسنة زرارةك

   .)١(»دفنيو ،غسليوال  نطحيوال ، بدمائه

وصلي  وحنط فنكغسل و، ان به رمقكإذا  ديالشه «: ـ عن بعض الطرق ـميحة أيب مريوصح

   .)٢(»ثوابهأفن يف د ن به رمقكين مل إو، هيعل

مث  ه املسلمون وبه رمقكدريإال أن ، لغسيوال  ابهيدفن يف ثي، ل اهللايقتل يف سبيالذي  «:وحسنته

   .)٣(»نطحيو فنكيو غسليفإنه  وت بعدمي

                                                

. ٨ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل )١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٦٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٩ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٣(
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٣٩٧

فإن ، ني الصفنيتل ب ما قُإالّ، ل شيءكو ل السبعيكوأ قيالغر :ىل املوتكاغسل  «:ة أيب خالديوروا

   .)١(» وإال فال،لسغُ به رمقان ك

، ها بدمائهيابه اليت قتل فيودفن يف ث، لغسيمل  يف طاعة اهللا ةكل املعريقت تيان املكوإن  :والرضوي

فإذا ، كوت بعد ذلميمث  ون به رمقكيإال أن ، غسليومل  :أن قالإىل   ابه شيءيع منه من ثرتيوال 

   .)٢(»ابهيه شيء من ثي علكتريوال ، تين املفّكيما ك نفّكو تيغسل امليما كل سغُ كمات بعد ذل

ومل  ابهي ثانه دفن يفكإذا قتل يف م «:دي قال يف الشه)السالمعليه ( عن الصادق، ة الداعائميوروا

يغُ انه فماتكونقل عن م ان به رمقكفإن ، لغسنفّكُو لس ٣(»فنود(.   

 زملوهم بدمائهم «:د أنه قال يف شهداء أح)هه وآلي اهللا علصلى( عن النيب، انية جممع البيوروا

   .)٤(»اميوث

، اسريغسل عمار بن ي مل )السالمعليه ( اًيأن عل «:)السالمعليه ( عن الصادق، ة أيب البخترييوروا

  ،نيوم صفي، وال عنبسة

                                                

  . ٣ حل امليتس غأبواب من ١٤ الباب ٦٩٨ ص٢ ج:الوسائل) ١(

.  السطر األخري١٨ ص:فقه الرضا) ٢(

. ى باب ذكر غسل املوت٢٢٩ ص١ ج:مئالدعا) ٣(

. ٦ ح٧ ص٧٩ ج:كما يف البحار) ٤(
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٣٩٨

   .)١(»هماي علىوصلّ، امايودفنهما يف ث

، )٢(»دهميغسل شهيأن ال « سنة ني املسلمفصارت يف :تيالواردة يف أبواب صالة امل يسية عيوروا

، دي املعصومي نيص بعض العبارات باملقتول بيأن ختص ال خيفىو، ةريثكات اليها من الرواريغإىل 

يف   أحدكشيفإنه ال ، ومن نائبه ن مرادهم األعم منهأ :فالظاهر، والقواعد، والشرائع، واملراسم، املقنعةك

ما أن من ك، ام الشهداءكحأان هلم نفس ك، مامواإل  بدون حضور النيبانوا قتلواكن ي مؤته الذىأن قتل

، ىواملنته، واجلامع، والسرائر، لةيوالوس، واملهذب، ةيوالنها، سوطباملك، ونائبه اخلاص خصص باالمام

ون النائب العام عن كيحىت ، ال مقابل النائب للجهاد، بةييف زمان الغ هيمقابل الفق أراد باخلاص، همريوغ

دارة إو هم أمر اجلهادي يف األمصار املفوض إل)السالمعليه ( ني املؤمنريمام أموالة اإلك، مام احلاضرإلا

، ل األقسام الثالثةكالشامل ل طالق األدلةإ لوضوح كوذل، مك احلكذل م املقتول معهكن حكيمل ، البالد

رسال سائر الفقهاء إ من كهر ذلظيو، ل الشؤونكونائبه ل، ونائبه للجهاد فقط، دي االمامي نياملقتول ب

   .هيال فكشإله ال كفهذا ، ماترسال املسلّإ كذل

                                                

. ٦٥ ص:سنادقرب اإل) ١(

. ٧ ح صالة امليتأبواب من ٥ الباب ١١٣ ص١ ج:املستدرك) ٢(
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   من قتل يف حفظ بيضة اإلسالم يف حال الغيبةويلحق به كلّ

  

ضة اإلسالم يف حال يتل يف حفظ بل من قُكلحق به يو{ :ره بقولهكما ذيال فكشوإمنا اخلالف واإل

، لده عاين فقكيومل  نيبالد املسلم فاركما إذا داهم الك، أو ال، ه العادليالفقك،  مع النائب العام}بةيالغ

، ةيوهو الذي اختاره الغن، املشهور عندهم هو السقوط، ةكفقتلوا يف املعر، هم الدفاعيبأن وجب عل

والنراقي ، يكركوال، كواملدار، ىركوالذ، وجامع املقاصد، والدروس،  واملعترب،ايفكوال، رشادواإل

أن  ديث اشترطوا يف سقوط غسل الشهيح، ةيوالنها، واملبسوط، خالفاً ملا عن املقنعة ،همريوغ، األول

ادة مل يز خانيره الشكاشتراط ما ذ( :قال يف املعترب، أو من نصبه، مام عادل يف نصرتهإدي ي نيقتل بي

 يف كإذ ال ش، اتيطالق ما تقدم من الرواإ، طالقهذا اإل على دليان فكف يك و،)١()علم من النصي

من   خرج منه)٢(»ديفهو شه من قتل دون ماله«ات أن يبل ورد يف الروا، كل أولئك على ديصدق الشه

ولو مل ، ل اهللايقتل يف سبيل من كهو  دي الشه:)٣(ىركولذا قال الذ، وبقي الباقي ةكقتل يف املعريمل 

   .أو نائبه مامن مع اإلكي

  ن قال أما م، ممنوع ن منعهكل، كذل شف اللثامكنعم منع 

                                                

.١٤ س٨٤ ص:املعترب) ١(

. ١٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤٦ الباب ٩٣ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

. ١٥ س ٤١ ص:ىالذكر) ٣(
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٤٠٠

أو جمنوناً أو صبياً، كان أو امرأة رجالً، أو خطأ عمداً، واملقتول باحلديد أو غريه، والعبدمن غري فرق بني احلر ، 

  ، عليهمإذا كان اجلهاد واجباً

  

 قن من اخلارج منهين القدر املتأو، تيل مكغسل  وعمومات طالقاتإبعدم السقوط فقد استدل ب

   .ه ما عرفت من اطالق األدلةيوف، ئبهونا مامدي اإلي نيد بيالشه

 أو ،أو امرأة انك رجالً ،أو خطأ  عمداًه، ريأو غ ديواملقتول باحلد، والعبد  احلرنيب رقف ريمن غ{

 يف ىوقد ادع، طالق األدلة إلكل ذلك، ه فقتلهريراد قتل غأ واملراد باخلطأ أن العدو }أو جمنوناً، اًيصب

شف كوعن ، طالقمث رده باإل، فةيأيب حن إىل هيث نسب اخلالف فيح، الصيب إىل االتفاق بالنسبة املعترب

، ربالءكو وأحد ان يف بدريوقد استشهد له مبا ورد من قتل بعض الصب، وانون رياالتفاق يف الصغ اللثام

عليه ( د الشهداءيع موالنا سية رضي وقض:) اهللارمحه(ى خ املرتضيوقال الش، لهمينقل عن أحد تغسيومل 

   .روحي له الفداء، ممهينقل تيومل ،  معروفة)السالم

ن قتلوا مع يمن األطفال الذ هريأو غسل غ  غسله)السالمعليه ( أن االمام السجاد نقليما مل ك :أقول

   .ان لبانكولو ، ماماإل

د ي يف صدق الشهكإذ ال ش،  حمل منع}هميان اجلهاد واجباً علكإذا { :أن قول املصنف عرفيومنه 

ون القتال يف ك على  مبا دلكستدل لذليورمبا ، هم بال خمصصيصه مبن وجب اجلهاد عليفتخص، اهميعل

  ال كذلك وانون زي املمريوالصيب غ، ل اهللايسب
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ال تون القكية كقتل يف معريل اهللا من يأن املراد بسب ن الظاهرإ :هي وف.اهداجي حىتل ي السبعرفان معىني

إذا ،  وهم نائمون فقتلهمنيت العدو املسلميشمل ما إذا بيبل ، شملهمايوهذا ، لمة اهللاكعالء ه إليف

أن  ةكومن االستشهاد يف املعر، تهم العدو مثالًيفب وميانوا يف بكال ما إذا ،  يف حالة احلربكان ذلك

 روباتكأونشر م، اهيلقاء السم يف املإأو ، أو قصف الطائرات، ان حرب الشوارعكإذا ، وميقتلوا يف بي

استشهد  لصدق أنه، ة خوفاًك إذا مات يف املعركون من ذلكيبعد أن يال  ما أنهك، طالق األدلةإل، الوباء

، بل الظاهر أن منه، نيفار باملسلمكذا تترس الإما ك أو عمداً، اشتباهاً إن قتله مسلموكذا  .ل اهللاييف سب

دان يمثالً ـ يف م فاركس اليرئ إىل برسالة او نائبهمأ مامأو اإل رسله النيبأما إذا ك، القتالقصد يوإن مل 

   .اًيأو رم احلرب ـ فقتلوه صرباً

 كل ذلك، كأو ما أشبه ذل، امياخل على أو جعلوه حافظاً، أيت باملاءيإذا أرسلوه ألجل أن  ذاكو

جناز إان أمر بكمكل  ةيدان الفدائيفإن م، اً بأمرهميان فدائكل اهللا إذا يومن القتل يف سب، وركللصدق املذ

   .هيات فيالعمل

 مسقطاً كن ذلكيته أو ما أشبه مل يفقتل شخص إنساناً يف ب، انوا يف حال حربك أنه إذا كنعم ال ش

ل كس يفل،  اخلوارج حربنيوب نهيان بكن إو طنوح نفّكُ و)السالمعليه ( لَ عليولذا غُس، امكلألح

  ة يل اهللا سبحانه ما مل تصدق احلرب الفعليمن قتل يف سب
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  ،فال جيب تغسيلهم

  

ون كيعترب أن يأنه ال  ما أنه من الواضحك ،داً ببعض االعتباراتين مسي شهإو، امكساقطاً عنه األح

 ر األعداءكد يف وسط معسيولذا إذا قتل الشه، ة عن حالة احلربيناكفإنه ، قةي حقني الصفنيد بيالشه

   .كذلك )السالمعليه ( ربكألا يعل و)السالمعليه ( تل العباسما قُك، مك احلكان له ذلك

، هادشقبل االست ضيأو ح هم الغسل جلنابةيب علجيان كن إ و}لهميب تغسجيفال {ان كف يكو

 استشهد حنظلة بن أيب عامر :ه قالية الفقيففي روا، ات حنظلةيوخصوص روا، طالق األدلة إلكوذل

 السماء واألرض نية بكت املالئيرأ« :وقال،  بغسله)ه وآلهي اهللا علصلى( أمر النيبيد فلم بأح الراهب

   .)١(»ةكل املالئي غسىسمي ناك و،تغسل حنظلة مباء املزن يف صحاف من فضة

 الرجل الذي تغسله كمن ذل «:)ه وآلهي اهللا علصلى( للطربسي أنه قال النيب ىة أعالم الوريويف روا

 حنظلة ابن أيب عامر وهو، نه خرج وهو جنبإ :فسألوا امرأته فقالت» ة يف صفح اجلبلكاملالئ

   .فهو بدعة ،شرعيألنه مل ، لهميرم تغسحيأن  بل الظاهر، )٢(ليالغس

                                                

. ٤٦ ح باب يف غسل امليت٩٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

  . ١١ ح باب غسل امليت يف أحكام الشهيد١٦٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٢(
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  بل يدفنون كذلك بثيام

  

، لمامكيف  مجاعات املتواترةاإل نقلمع ، ات املتقدمةيملة من الرواجل }امي بثكذلكدفنون يبل {

 عن الذي )السالمعليه ( ت أبا عبد اهللالأ س:ح أبان بن تغلب قاليصح ما تقدم إىل ه مضافاًيدل عليو

ون به كيإال أن ، ابهيما هو يف ثكدفن ي «:)السالمعليه (  قال؟نطحيو فنكيو غسلي أ،ل اهللايقتل يف سبي

ه ي اهللا علصلى(  ألن رسول اهللا،هي علىصلّيو نطحيو فنكيو غسليان به رمق مث مات فإنه كفإن ، رمق

   .)١(»ان قد جردكألنه  ،فنه وحنطهكو محزة على ى صلّ)وآله

 ابهيدفن يف ثي ل اهللايقتل يف سبيالذي  «:قولي )السالمعليه (  مسعت أبا عبد اهللا:ومصححه اآلخر قال

   .)٢(»فنكيغسل وينه إف وت بعدميمث  ه املسلمون وبه رمقكدريإال أن ، غسليوال 

 وجباأف، ايفكسواإل دي املفي عنكخالفاً للمح، ديالشه على ابيبقاء الثإ :ىوالفتاو مث ظاهر النصوص

خ يقال الش ولذا، ن األدلة مطلقةإ :هي وف.صبها الدميذا مل إمبا  ديده املفينه قكل، ل عنهينزع السراو

، الشيء وحده على ابيشترط صدق الثيأنه ال  ظهريومنه ، هايحجة عل اتين الرواإ ) اهللارمحه(ى املرتض

  بل 

                                                

. ٧ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٩ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ٢(
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٤٠٤

  ، فيكفنون ويدفنون،إال إذا كانوا عراة

  

أو ، قةياباً حقي ثىسميوسائر ما ، العمامة ومثلهما ،واحلزام ةكالتك، ان بالغلبةكن إو في الصدقكي

   .مبعونة املالبسة

 وال خالف، الكشإ بال }دفنونيفنون وكيف{أو جردوا بعدها ،  من قبل احلرب}انوا عراةكإذا  إالّ{

 ح زرارةيصح عارضهيوال ، فن محزةك )ه وآلهي اهللا علصلى( من أن الرسول، ح أبانيملا تقدم يف صح

نعم  «: قال؟دفن بدمائهيد يت الشهيف رأيك : قلت له: قال)السالمعليه ( ل بن جابر عن الباقريوإمساع

عمه  )ه وآلهي اهللا علصلى(  دفن رسول اهللا:مث قال، ما هوكدفن يو ،غسليوال  نطحيوال ، بدمائه ابهييف ث

، هيفقصر عن رجل، بردائه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يها ورداه النيب محزة يف ثيابه بدمائه اليت أصيب ف

   .)١(»هيحه علرفط فدعا له باذخر

 ألحد كوذل، غسلهيومل  ابهيثيف فن محزة ك )صلى اهللا عليه وآله (أن رسول اهللا، ح أبانيويف صح

ان قد كبأن ، ه اليت جرد منهاابيفنه يف نفس ثك )ه وآلهي اهللا علصلى( أن رسول اهللا ن املرادما ألإ :نيمرأ

   .ابي يف نفس الث)ه وآلهي اهللا علصلى( ول اهللاسر هنفكف، ة بهياكن ديان التجركوإمنا ، ابهي ثكوتر جرد

فنه كولذا ، فنهك تميمت إىل فاحتاج، ابهيانوا قد جردوا محزة من بعض ثكفار كأن ال ما ألن املرادإو

   من إذ: احتماالن؟فنكذخر بدل الصح جعل األي وهل، ذخربردائه ومتّمه باأل رسول اهللا

                                                

. ٨ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٥

ان ألجل ك كأو ألجل أن ذل، فنكألنه جزء ال ال، ان ألجل أن ال تظهر رجلهكذخر احملتمل أن األ

  .االضطرار

 مع أنه )السالمعليه ( نيمام احلسفن اإلكيفلماذا مل ، العاري واجباً على فنكان الك إذا :إن قلت

   ؟جرد عن مالبسه

  .فنهك )السالمعليه ( مام السجاد اإل لعل:قلت

أو ، لهيدون سراو ذا نزع ثوبهإ امك، ديولو بعض جسم الشه، إذا جرد فنكب الجيإمنا  مث إنه

 نيفك ظاهر الت؟انكفي أي شيء كيأو ، سائر األمواتكهو  نئذيفن حكوهل واجب ال، سكبالع

ة ير بقتسيوإمتامه مبا ، ابه املرتوعةييف ثفنه كة يفاك،  يف محزةنيتي الرواني اجلمع بىن مقتضكل، األول

  .ابهيابه الزم للمناط يف دفنه بثيفنه يف ثكوهو  ولعل هذا، جسده

، )١(هية الفقيرواعلى  ح أبانيصحإذ ، معارضة ديوعدم حنوط الشه يت حنوط محزةي روانيتقع ب مث إنه

ن من ك لنطحيوال  :قولي وزرارة ليح إمساعي وصح،حنطه )ه وآلهي اهللا علصلى( أنهعلى  مشتمل

بدون  بيوالتهذ )٢(ايفكورة يف الكنها مذية بعيألن الروا، هية الفقييف روا" حنطه"ادة يز احملتمل

   .)٣("حنطه"

 ني بسبعهما خصصك، محزة باحلنوط) صلى اهللا عليه وآله(من احملتمل أن خصص رسول اهللا  ما أنك

  ، عمومالنفي بالعلى  ح زرارةيوداللة صح، ةريبكت

                                                

. ٤٥ ح يف املس٢٤ الباب ١٩٧ ص١ ج:الفقيه) ١(

. ١ى ح باب القتل٢١٠ ص٣ ج:الكايف) ٢(

. ١٣٨ ح تلقني احملتضرينأبواب من ١٣ الباب ٣٣١ ص١ ج:التهذيب) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٦

  ،أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من املعركة ويشترط فيه

  

   .امكقة األحيواهللا العامل حبق، وعدم حنوطه دي حنوط الشهنير بيخي إنه :قاليأو 

 لألدلة ،حق الورثة على فهو مقدم، اًريثكناً ويان مثكه مهما يد علياب الشهيبقاء ثإوجوب  مث الظاهر

   .أهم ألمر، ماًكأو ح فهو خارج موضوعاً، سرافأدلة اإل  علىما أنه مقدمك، اخلاصة

 ؟أو ال اًيه املسلمون حك سواء أدر}ةكخراجه من املعرإون خروج روحه قبل كيأن  هيشترط فيو{

 :فقالوا، نيومجاعة آخر والروض ىركوالذ ي عن املقنعةكخالفاً للمح، كذل على مجاع اإليوقد ادع

   :ألمور، األولاألقوى و، لهيجب تغساً ويه املسلمون حكبأنه إذا أدر

 على مجاعاإل، وجامع املقاصد، ىركوالذ،  يف املعتربىفقد ادع، المهكض يف يمجاع املستف اإل:األول

   .كذل

   .هيعل ني الصفنيوما قتل ب، ل اهللاييف سب ليتقوال، ديطالق الشهإ :الثاين

 ما فعل سعد بن ىلإنظر يمن  «:دم أحوي أنه قال )ه وآلهي اهللا علصلى(  ما روي عن النيب:الثالث

فقال ، وبه رمق اًحيفوجده جر  فنظر)ه وآلهي اهللا علصلى( ا رسول اهللاي كنظر لأ أنا :فقال رجل» ؟عيالرب

 أنا يف : فقال؟أم يف األموات اء أنتينظر يف األحأ أمرين أن )ه وآلهي اهللا علصلى(  إن رسول اهللا:له

  فأبلغ رسول، األموات



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٧

ه ي اهللا علصلى( أمر النيبي ومل ،)١(»أن مات إىل  مث مل أبرح: قال. عين السالم)ه وآلهي اهللا علىصل( اهللا

 مع وضوح أن مجلة منهم، هريل غينقل أنه أمر بتغسيمل ما ك، نايوإال لنقل إل،  منهمل أحدي بتغس)وآله

   .اءيوهم أح ونكدريانوا ك

 اًيأن عل درمع ما و، )٣(اح من اللنبيوطلبه الض، )٢(اًي حنيوم صفي عمار كدراإعن   ما روي:الرابع

   .ما تقدمكغسل عمار ي مل )السالمعليه (

 وما ) السالمعليهما(  القاسم والعباسك أدر)السالمعليه ( نيمام احلس ما روي من أن اإل:اخلامس

 كذلكو، انان لبكذ لو إ، )٤(بغسلهما) عليه السالم(مام السجاد أمر اإليومل ، ممهماييومل ، رمق

 عليها( نبيت زكبل لقد أدر، هريوغ جةسمسلم بن عوك، من أصحابه ه مجلة أخركدراإ ىلإبالنسبة 

   .هيال فكشنبغي اإليال  مكفاحل) عليه السالم( مام السجاداإل أنه غسله رديومل ، مام وبه رمق اإل)السالم

ان كأنه إذا  عهاينه ورد يف مجإث يح، همريوغ ميوأيب مر وأيب خالد  بأخبار أبان:استدل للقول الثاين

  ، غسل به رمق

                                                

. ١٩ ص٤ ج:كما يف اجلواهر) ١(

.  باب يف أحوال عمار٦٥ ص:سنادقرب اإل) ٢(

. يا ضياح من اللنبآخر زادك من الدن:  قال٣٤ ص:رجال الكشي) ٣(

. ٣٧ الباب ٤٥ ج:كما ورد يف البحار) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٨

   وخروج روحه بعد اإلخراج بال،أو بعد إخراجه مع بقاء احلرب

  

 أن املرادعلى  ن الالزم محل هذه األخبارإ :هيوف، فن يف أثوابهك ن به رمقكين مل إو، وحنط فنكو

وإذا نقلوا عن  ،لى بعد انتهاء احلرببتوابعها، كما هو املتعارف يف تفقد القته بعد انتهاء احلرب كأدرا

د هذا يؤيو،  الطائفة األوىلنيوب نهايهذا احململ مجعاً ب على اتيوإمنا حنمل هذه الروا، اءية وهم أحكاملعر

القتل  املراد منه" ني الصفنيللقتل ب"مقابالً " ون به رمقكيأن "ث جعل يح احلمل ظاهر خرب أيب خالد

   .ك العرانيب

وأما الذي ، وحنوطها فنهاكو ب غسلهاجية مل كت يف املعريفالقطعة اليت بق، دي الشهمث إنه لو قطّع

   .هيام علكجراء األحإفالواجب ، كة ومات هناكأخرج من املعر

   .المكهذا ال همي إلىلقامل بنظر العرف لكوال  القطعةنيإذ ال فرق ب،  فللمناط:أما األول

عد من املعركة أم ال؟ الظاهر األول، ت خيام العسكر فألنه مات خارج املعركة، وهل: أما الثاين

  .لشمول األدلة له

، ركان خاصاً بالعسكولو ،  مثالًىللمستشف انكولو ، ان آخركأو م، بلد آخر إىل نعم لو أخرج

ما هو ك، العام إىل لزوم الرجوع ان فالظاهرك يف مكولو ش، هيد عليم الشهكجراء حإعدم  فالالزم

بعد  وخروج روحه، مع بقاء احلرب خراجهإأو بعد { يف مشول املخصص له كش ل موردكالشأن يف 

  بال  خراجاإل



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٠٩

  . فيجب تغسيله وتكفينه،ا إذا خرجت روحه بعد انقضاء احلرب وأم،فصل

  

أو  :قوله إىل سبةن أما بال}نهيفكوت لهيجب تغسيف، بعد انقضاء احلرب وأما إذا خرجت روحه، فصل

ه يف يل علكوأش، وما أشبه داًيوشه الًي قتىسميألنه ،  فألن األدلة العامة تشمله،آخرهإىل  خراجهإبعد 

، رةكوالتذ ما عن اخلالفك، ةكاعتبار املوت يف املعرعلى  مجاعخالف ما ادعي من اإل(بأنه  كاملستمس

 رجخأألنه إذا ، غسل وبه رمق ه املسلمونكأنه إذا أدر ضاً هو خالف ظاهر النص املتضمنيوأ، مهاريوغ

   .نتهىا )١()تيل امليعن عموم وجوب تغس ديال جمال لرفع ال نئذي فح:"أن قالإىل "وبه رمق  كفقد أدر

و أ بعد ساعة مث مات ةكأنه إذا خرج من املعر، بأن املصرح به يف اخلالف ىاح اهلدبه مصورد

من قتل يف بار العامةلنا األخيدل( :أن قال اخلالفإىل  ،ديم الشهكح مهكفح قبل انتهاء احلرب، نيساعت

إذا   اخلالف من أنهأنه نقل ما صرح به يف ىي املنتهك بل يف حم:أن قالإىل ، ناولة لهوهي مت، ني الصفنيب

عن   ـ مث أجاب املصباح:أن قال إىل مث استحسنه ـ، ديم الشهكح مهكفح مث مات ةكخرج عن املعر

  ،اةيال مطلق احل، اتهيهم مع استقرار حكدراإهو ، هم وبه رمقكدراإمن  بأن املراد" وبه رمق"ات يروا

                                                

. ١٠٢ ص٤ ج:املستمسك) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٠

   .الم املصباحكنتهى ا )١()ل يف حال الرتعيان القتكبل ، ن مستقرةكولو مل ت

به " ألن ظاهر، س بواردياله الثاين فلكشإوأما ، كاملستمس على فهو وارد اله األولكشإ أما :أقول

   .اة املستقرةيال احل اةيا احليبقا" رمق

 ديأن الشه على  ما دلّنيوب، غسل وه وبه رمقكأنه إذا أدر  ما دلّنيب  تدافعاًكواحلاصل أن هنا

   ."به رمق" على ن العموم خمصص مبا دلّكل، غسليال  ل اهللاييف سب ليوالقت

غسلون يانوا كنقل أم يومل ، كوت هناميمث  ركاملعس إىل حيخراج اجلرإتعارف  د العموميؤينعم رمبا 

فقد ، لةكواملسألة مش،  من ساحة احلربعدي عسكرفي إذ املكيال  دين هذا املؤكل ،مثل هؤالء الشهداء

 ىنما مقتضيب، املنت ،همريوغ واالصطهبانايت واجلمال والربوجردي ابن العمك، ونشوافق السادة احمل

رب ام احلير يف حال قكوت يف املعسمي أن نيب عد الفرقبستي إال أن )٢(ميكد احليره السكما ذ الصناعة

   .واهللا العامل،  بعد ساعةكوت هناميبلد آخر و إىل نقل بالطائرة ـ مثالً ـيأو ، بعد ساعة مثالً

                                                

. ٧ س٩ ص٦ ج:ىمصباح اهلد) ١(

. ١٠٢ ص٤ ج:املستمسك) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١١

ضافة ما عن إ ب،نه لعدم مشول أدلة السقوط لهأكف" وأما إذا خرجت روحه ":قوله إىل وأما بالنسبة

ه املسلمون كردين مل إو، ل من مات بعد انتهاء احلربيوجوب تغس على مجاعمن اإل ي اخلالفكحم

 )السالمعليه ( ني املؤمنري وأم)ه وآلهي اهللا علصلى( ن من دأب النيبكيبأنه مل  هيل علكشأن كل، اًيح

   .ه املسلمون وبه رمقكن أدرإو ةكوت يف املعرميمث   احلرب وبه رمقين تنقضم ليتغس

ل من مات يف ك ف:هيوعل، ملثل هذا وما أشبه ديوالشه ليلشمول أدلة القت،  وهذا هو األقرب:أقول

بوقت  ه املسلمون بعد احلربكدرأل من كو، ديم الشهكوم حبك فهو حم،أم ال ه املسلمونكأدر، احلرب

عليه ( ه من قولهيلإ بالنسبة ىأقو طالق ألن اإلكوذل، ديم الشهكلحقه حي، ضاًيمث مات أ وبه رمق ريقص

عد من يمما ال ، أو ما أشبه وميك بعد مدةومات  ان به رمقكصه مبن يفالالزم ختص، "وبه رمق ":)السالم

 عن علي، عن آبائه، د بن علييز إىل سندهي، ب واالستبصاريده ما رواه يف التهذيؤيو، ةك املعريقتل

 أو من الغد ومهيد من يإذا مات الشه «:)ه وآلهي اهللا علصلى(  قال رسول اهللا: قال) السالمعليهم(

  اجةحب  فاملسألةكومع ذل، )١(»لغس  جراحتهريتتغ حىت اماًين بقي أإو، ابهيفواروه يف ث

                                                

.٦ ح...  يف امليت ميوت١٢٥ الباب ٢١٥ ص١ج: واالستبصار. ١٤٢ يف تلقني احملتضرين ١٣ الباب ٣٣٢ ص١ ج:التهذيب) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٢

   .واهللا العامل، والتأمل التتبعإىل 

ن كل، املؤمن ومن أن املنصرف، طالق األدلةإ من ؟أم ال واملخالف املنافق، ديشمل الشهيمث هل 

ل كى  علميري املراسجين كي مل )ه وآلهي اهللا علصلى( فإنه من الواضح أن رسول اهللا، الظاهر األول

 ،ان قلومميدخل اإلين مل يانوا من الذك اً منهمريثكستشهدون معه ـ مع أن يانوا ك يالشهداء الذ

   .ل لونكان حوهلم ك واالمام فإن من الواضح أن النيب ،)السالمعليه ( ني املؤمنري أمكذلكو

نوي اجلهاد يف يمن ال  إىل ام عام بالنسبةكوهل سقوط األح، طالقاتفهو داخل يف اإل، أما املخالف

ل ي اجلهاد يف سبىمن نو إىل  من انصراف األدلة بالنسبة: احتماالن؟ك ذلىأم خاص مبن نو، ل اهللايسب

 صلي مل )ه وآلهي اهللا علصلى( أنه ولذا روي، أو ما أشبه أو امرأة أو الشهرة نوي املاليشمل من ياهللا فال 

  وعلي)ه وآلهي اهللا علصلى( اب رسول اهللاك رانوا يفكن يأن الذ ومن وضوح، وحنوه د احلماريشهعلى 

أو  وقد جاء بعضهم طمعاً، ةيحي النيصح نيلهم خملصكونوا كي مل )السالمعليه (  واحلسن)السالمعليه (

   .وهذا هو األقرب، هقصد القربة جبهادي نكيفلم ، رهاًك

 ونائبهما، مامواإلالرسول  اجلهاد على بعثهمين مل يللذ امكان األحيال من جركشإنعم قد تقدم أنه ال 

، هيوالفق ونائبهما مامواإل جازة النيبإن كميومل  ث وجب الدفاعيواملدافع عن بالد اإلسالم ح ،هيوالفق

  دافعون عن ين يظهر حال الذيومنه 



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٣

  عليه(  اإلمام فإنّ، برجم أو قصاص، من وجب قتله:الثانية

، نقاذ بالد اإلسالمإفإنه إن قصد ، إسالمي رين حتت لواء غكل، ايوارتر نيفلسطك، ةيإسالمراض أ

ل ين حتصكميإذا مل  جازتهإأو بدون ، هيجازة الفقإمع  ديم الشهكح مهكان حك، لمة اهللاكودافع ألجل 

فدي يالذي  إىل ساٍر بالنسبة ديم الشهكوهل ح، اًيداً إسالمين شهكيمل  ك ذلرين قصد غإو، جازةاإل

قتل ناساً من يو، موت هويف فجرهيمث  د من حتزم املقاتل حبزام ناسفيما اعتك، ةية انتحاريبنفسه يف عمل

ث يوح، ل اهللا سبحانهيوالقتل يف سب ألنه نوع من اجلهاد، ك الظاهر ذل؟نسف مؤسسة هلميأو ، األعداء

م كان يف حك، افر تترسوا مكألن ال، نياملسلم ولو قتل املسلمون، قتل نفسهيوز أن جي، أن مقصده أهم

، أو صرباً حرباً املسلم قتلي أن نيق بوال فر، لمة اهللاكعالء واستشهد إل، ل اهللايألنه قتل يف سب ،ديالشه

املسلم يف طالقات، ولو قتل خطأً بيد مسلم، كما إذا رمى  لإل،وضربوا عنقهة كخذوه يف املعرأما إذا ك

، طالقاتاإل من ، احتماالن؟ الأم م الشهداءيفهل املقتول له مراس، وأصاب مسلماً هأفأخط افراًكة كاملعر

ل يلدل، ميفالظاهر سقوط املراس، مث إنه لو قتل حتت لواء اخلالف، واألول أقرب، ومن االنصراف

افر كفال، إمنا هو للمسلم ديم الشهييف أن مراس الكشإوال ، داً يف مذهبناين شهكين مل إو، "لزموهمأ"

   .فاركبل حاله حال سائر ال، م الشهداءياسن له مركيمل ، إذا قتل  يف احلربنيالناصر للمسلم

  عليه ( مامفإنّ اإل، أو قصاص برجم،  من وجب قتله:ةيالثان{



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٤

  أو نائبه اخلاص أو العام يأمره أن يغتسل) السالم

  

 الغسل كون ذلكي و}غتسليأمره أن ي{ه اري للحد ي ولو الفق}أو العام  أو نائبه اخلاص)السالم

، خ يف اخلالفيالشك،  واحدريدعاه غإ، مجاعاًإبل ، وال خالف الكشإبال ، وتله بعد املساً عن غيافك

 عن مسمع بن :)١(ايفكاملروي يف الك، اتيه مجلة من الروايدل عليو، مهاريوغ ىركد يف الذيوالشه

ل ـ يد من باب التفعيغسالن ـ بالتشدي رجومةوامل املرجوم : قال)السالمعليه ( عن الصادق، نيردك

لبس يو نطحيو غسلي كمبرتلة ذل واملقتص منه، هماي عليصليو، رمجانيمث ، كلبسان قبل ذليو، نطانحيو

   .من باب االفتعال» غتسالني«ه ين فكل، ايفكعن ال )٢(بيورواه يف التهذ، فنكال

  .)٣(»غسالني «:هي وف)السالمعليه ( ني املؤمنريعن أم، هيالفقمرسل وحنوه 

مث رجم بعد ، نهيفكوت طهيوحتن بدأ بغسله، ت مرجوماًيان املكن إو «:)السالمعليه ( ويف فقه الرضا

   .)٤(»قوداً د قتلهيإذا أر  القاتلكذلكو، كذل

                                                

.١ ح... باب الصالة على املصلوب٢١٤ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ١٤٦ ح يف تلقني احملتضرين١٣ الباب ٣٣٤ ص١ ج:التهذيب) ٢(

. ٤١ ح يف املس٢٤ الباب ٩٦ ص١ ج:الفقيه) ٣(

. ١٠ س١٩ ص:فقه الرضا) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٥

 ـ )السالمعليه ( مامفمات الرجل ـ أي الذي رمجه اإل، قرار بالزنا باب اإليف، ة أمحديويف روا

 ؟أال تغسله ني املؤمنريا أمي :ليفق، ودفنه هي علىوصل،  فأمر فحفر له)السالمعليه ( ني املؤمنريفأخرجه أم

   .)١(»امةيوم القي إىل قد اغتسل مبا هو طاهر «:)السالمعليه ( فقال

 :ميخرب أيب مر كعارض ذليوال ، )السالمعليه ( ني املؤمنريعن أم، سية حممد بن قيرواوحنوها 

طالقه إإذ ، )٢(»صنعون مبوتاهميما ك عوا انصيائها ومروهم أن يأول إىل فادفعوها ـ أي املرجومة ـ«

الم يف كوإمنا ال، هيال فكشإله مما ال كهذا ، والدفن  الصالةصنعونيما ك: ـفاملراد ب، د مبا سبقيمق

   :أمور

 ان األمر بالرجمك بأن ،املقتول حسب األمر الشرعي إىل م جار بالنسةك هل هذا احل:األول

، طالق األدلةإ من : احتماالن؟ام اجلوركفعله حيل ما شميأو ، ونائبه مامإمن ، كن له ذلمم والقصاص

ستفاد يولعله ، امكجراء األحإألهل الباطل يف  إذ ال حق، والثاين أقرب، وم باحلقكاحمل إىل ومن انصرافها

   .أو نائبه مامشراف اإلإون حتت كيم كأن احل مما ظاهره" أو نائبه مامفإن اإل ":من قوله

                                                

.٢ ح حكم املرجومأبواب من ٧ الباب ١٧٣ ص٣ ج:جامع أحاديث الشيعة) ١(

.٢ ح حكم املرجومأبواب من ٧باب  ال١٧٣ ص٣ ج:جامع أحاديث الشيعة) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٦

   .هريوغ ديتاب التقلكرناه يف كما ذك، كه العادل له ذليأن الفقال يف كشنبغي اإلينعم ال 

واملقتص  أو خاص باملرجوم، ما اختاره مجاعةك، أو قصاص ل من قتل حبدكم كعم احلي هل :الثاين

خصوصاً ، اتير يف الرواكواستفادة املثال مما ذ،  مستند األول املناط، قوالن؟ه آخرونيما ذهب إلك، منه

، ة احلد لهيعن مطهر ةيناكفإنه " امةيوم القي إىل هو طاهرقد اغتسل مبا  ":)السالمعليه ( نة قولهيبعد قر

مع ،  الباقييبقيف، واملقتص منه خرج منه املرجوم، تيز املياألدلة العامة الواردة يف جته ومستند الثاين

من باب  اتي يف الروانين املثالأو، ةيلفهم العرف عدم اخلصوص، بعد األولين ال كل، عدم القطع باملناط

 )السالمعليه ( عن الصادق وينكعن الس هيما رواه الفق د العموميؤيو، ةيال من باب اخلصوص، املثال

   .)١(»ودفنه هي علىفصل وم الرابعي ةمث أنزل، اميثالثة أ ةري صلب رجالً باحلني املؤمنريإن أم «:قال

عارضه ما يوال ، وإال الغسل هيصالة علالر إال كذي مل )٣(فإنه،  والدعائم)٢(اتيعن اجلعفر  ما:ومثله

  ،اميشبة بعد ثالثة أرتل من اخلياملصلوب  «:)السالمعليه ( عن الصادق هيعن الفق

                                                

. ٢٨ ح يف حد السرقة١٢ الباب ٤٨ ص٤ ج:الفقيه) ١(

.  باب السنة يف املصلوب٢٠٩ ص:اجلعفريات) ٢(

. ١٧١٣ ح٤٧٧ ص٢ ج:الدعائم) ٣(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٧

وت ميوالذي  ،ألنه الط رقحيه فالذي يوعل، غسل قبل الصلبيألن ظاهره من مل ، )١(»دفنيو لغسيو

ما لو ك، ه اجلرحيسري إليوالذي ، ته يف املرة الرابعةيقتل ملعصيوالذي ، أو زين ألنه شرب حتت السوط

 يف األرض ىسعيورسوله و ارب اهللاحيالذي ك همريغإىل ، كفمات من أثر ذل دهيبقطع  اقتص منه

   . إذا علم موم يف القصاص وحنوه،قتلواي قبل أن كؤمرون بذليلهم ك، فساداً

افر ال كوال افركألنه ، كؤمر بذلي أنه ال ال يفكشإفال ، ارتداده وقتل على  فإن بقي:أما املرتد

 املناط ىن مقتضأوقد عرفت ، املتقدم ه اخلالفيأيت فيف، هيفالظاهر أنه من ما حنن ف وإن تاب، م لهيمراس

   .ميالتعم

ه بعد يم عليالظاهر إجراء املراسف، أو ما أشبه أو جهالً اناًيم عصيفعل املقتول املراسي إذا مل :الثالث

واحتمال ، طالقات الباقي حتت اإلىقبيطالقات األدلة صورة ما إذا عمل فإاخلارج من ألن ، موته

، ممنوع، وجوبه بعد املوت على ليال دل فعليفإذا مل ، كان قبل ذليهو اإلت ألن الواجب السقوط مطلقاً

   .باملبدل منه أيتيه أن يلزم عل أت بالبدليفإذا مل ، ونه بدالًكلة يف دلظهور األ

د ي على تلقاف الخيان كمن  نيفكوت طيوحتن اغتسال تعارف، خيستفاد من مجلة من التواري :الرابع

   منكذل على ليوال دل، مهاريوغ، دانكركوحسن ال، نيقطيبن  ي علما يف قصةك، اخللفاء

                                                

. ٤١ ح يف املس٢٤ الباب ٩٦ ص١ ج:الفقيه) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٨

بعد  وحنوط ونظافة فنكون هلم كيألن  كفعلون ذليانوا كمنا إ ولعلهم، حسب تبتعي النصوص

من   فإن.كشمل بعض ذلي )١(»سوريامل«ل يولعل دل، كفعلون هلم ذلين اخللفاء ال أا ما علموياملوت ف

غتسل قبل يأن «ه ـ ريات العلل وغيما يف رواك بعد املوت ـ تهسور من نظافيفامل غسليعلم أنه ال 

 كذلكو، ط قبل الدفنيوهذا نوع من التحن، نط قبل الدفنحي ن غسلهكميمن مل  ما أنك، )٢(»كذل

  الزمانك يف ذلكوتعارف ذل، ن مل أجد من تعرض لهإو، سوريل املي لدل، أحوطكه فذليوعل ،فنكال

ان كما ي فكون ذلكي أن نيه ال فرق بيوعل، أن له أصالً على دلي، عةين بعضهم من خلّص الشأمع 

من قتل  رما يف ما إذا قتل اجلائك، ونه جائراًكل انت مباشرة القاتل بالباطلكن إالقتل باحلق يف نفسه و

 واهللا ،اًيما يف من خالف قانوناً وضعك، ة القتليلعدم مشروع ضاً بالباطليتل أقان الكأو ، قصاصاً

   .سبحانه العامل

 فهل هذا األمر خاص )غتسليأمره أن ي، أو العام أو نائبه اخلاص مامفإن اإل( : قال املنصف:اخلامس

  ذهب مجاعة:احتماالن، ىفكاملسألة بدون أمرهم  لعلمه بكأنه إذا فعل ذل حىت ل أحدكوز لجيأو ، م

   كد ذليؤيو، ضاًيما أن األمر منهم أك، ون تويل احلد هلمكلظهور ، األولإىل  والروض جامع املقاصدك

                                                

. ١٠٦ ص٢ ج:اجلواهر) ١(

. ١ حل امليت غسأبواب من ١٧ الباب ٧٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤١٩

  ،ة مباء القراح ومر، ومرة مباء الكافور،غسل امليت مرة مباء السدر

  

وال داللة يف ، ني األمرنيلعدم التالزم ب، الثاينإىل  وذهب آخرون، ليمن باب التفع" غسالني"نسخة 

   .وهذا هو األقرب، كأو االفتعال يف ذل ليمن باب التفع" غسالني"ون ك

ما عن بعض كل بعد املوت ـ يألن األمر قائم مقام التغس، ون األمر من املماثلكين أن  أأما احتمال

   .ة السقوطيـ ففي غا

 ك ذلنياً بييريال خت، اًينيواجباً ع احلنوط قبل القتلو فنكوال ون الغسلك  الظاهر من النص:السادس

، ماترسال املسلّإ  واحدريبل أرسله غ، ثركاختاره األوهذا هو الذي ، م بعد املوتي إجراء املراسنيوب

 :ث قاليح ىرك يف الذ) اهللارمحه( ديوقد احتمله الشه، ني األمرني بيريمن التخ ني عن بعض املتأخرافم

مث هل هذا ، ممنوع، اشف اللثامك وتبعه )١()مقامهوىل األ قيام الغسل بعده بطريلق لفك امليرين ختكميو(

كما عن } امليت مرة مباء السدر، ومرة مباء الكافور، ومرة مباء القراحغسل {أيت به هو يالغسل الذي 

 :قوالن، بالقراح فقط أيت بهي خرآأو غسل ، هاريوغ، وجامع املقاصد، ىركوالذ، ضاحيواإل، ةيالنها

في عن كينه أو" فن واحلنوطكال"نة يخصوصاً بقر، مستدالً بظهور األدلة من عرفت األول إىل ذهب

بل ، "غسل واحد"ة يفاكل الظاهر يف يطالق الدلإوقد استدل له ب، الثاين املقنعة إىل وذهب، الغسل بعده

  يف مصباح  احتمل

                                                

. ٣٠ س ٤٢ ص:ىالذكر) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٠

فافة بعده واللّ،ا املئزر والثوب قبل القتل أنه يلبس وصلتني منه ومه إالّ،تمث يكفن كتكفني املي،  

  

قتضي يواألمر ال ، نه غسل احليأمن  مبا يف جامع املقاصد كد ذليوأ" غسل التوبة"نه أ، هيالفق

ن األمر ال أما ك، خالف الظاهر ونه غسل التوبةكو، رناهكللظهور الذي ذ، األولاألقوى و، راركالت

   .رتبط باملقاميوال ، راركقتضي التي

ولو مل ، ن بعد املوتي اآلخرنيان بالغسليفالظاهر لزوم االت، هريلعدم توفر غ، مث لو غسل بالسدر فقط

أو ال  ،بيلعدم حصول الترت، سقط بعدهيأو ال ، سقط القراح بعدهيو غتسليفهل ، سر إال القراحيتي

لعدم حصول ، د املوتل بعكب الجيو، سوريل امليغتسل لدلينه إف،  واألحوط الثاين:احتماالت، غتسلي

سر املاء يولو ت، مميالت ةيأدلة بدل طالقاتإل، مم بدل الغسليت ن من الغسل قبل املوتكتميولو مل ، البدل

   .ضاًيغسلوه أ بعده

   .الفتوىألنه ظاهر النص و، امالًكناً يفك ت}تي املنيفكتك فنكيمثّ {

 إىل فنكأرجعوا باقي ال هيا عليفإذا أجر،  عنهوالقصاص دحرتع املقدار املنايف للينه أال يف كشإنعم ال 

   .انهكم

 فلم }واللفافة بعده، قبل القتل والثوب ومها املئزر،  منهنيلبس وصلتينه أإالّ { :ره املصنفكأما ما ذ

  ، نيوبعض املعلق، ىصباح اهلدمو، كوتبعه املستمس، ان ظاهر اجلواهركولذا ، ليظهر له دلي



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢١

  ، عليه ويدفن بال تغسيلى فيصلّ،يت مث يقتلوحينط قبل القتل كحنوط امل

  

   . موضع القصاصكوتر، املك النيفكيف الت

 نايما أنه لو تعدك، نزعها على ليلعدم الدل، ةيمالبسه العاد نايف لبسهيال  فنكأن لبسه ال ال خيفىمث 

 سرافإتوهم أنه و، فنكن احترق الإو ضاًيان الالزم لبسه عند احلرق يف الالطي أك، ل أنواع احلدكإىل 

والظاهر خروجه ، ت وال حييد منه ميستفيث ال يح، تيل مكونه إسرافاً يف كثر من توهم كس بأيل

فالظاهر أنه ، أو عذراً اناًيفن عصكلبس اليولو مل ، سرافاًإونه كرفع عنه ي إذ أنه نوع احترام، موضوعاً

   .طالقات األدلةإل، فن بعد املوتكي

   .الفتوىما هوالظاهر من النص وك }تي املحنوطك نط قبل القتلحيو{

ر كذ انكن إو، ال وال خالفكشإبال   والصالة بعد القتل}ليبال تغس دفنيو هي علىصلّيف قتليمث {

   .بأن الصالة قبل القتل  أي)١()شعر خبالفهيقد  أن النص يف املقتص(هر ااجلو

قاد يمث  «:)السالمعليه ( ث قاليح، "بالواو"القول  على  من عطف الصالةكأنه استشعر ذلك :أقول

   )٢(»هي علىصليو

                                                

. ١٠٠ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

. ١ ح غسل امليتأبواب من ١٧ الباب ٧٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٢

  ،وال يلزم غسل الدم من كفنه

  

روا كما ذك، بيالترت فإن ظاهر الواو،  ما يف هذا الستشعارال خيفىن كل، اجلمع املطلق على الدال

ته ون صالك الظاهر يف )١(»كواملقتص منه مبرتلة ذل «:)السالمعليه ( قوله كد ذليؤيو، ة الوضوءييف آ

   .بعد القتل

غسل مرة يبأن ، ؤخريأو ، ثركوماً أو أين تأخر القصاص عن الغسل إة الغسل ويفاكم كمث هل احل

 يف الفتوىلظهور النص و، اًيب غسله ثانجي ريالظاهر أنه مع التأخ، له بعد املوتيلزم تغسيأو ، ةيثان

كان الالزم غسله بعد املوت، ألنه مثل من  ثانياً، غتسليومل  ه فإن طال الزمانيوعل، ن عرفاًيمرتعاقب األ

   .واهللا العامل، غتسليمن مل يم فكما تقدم احلك، مل يغتسل

شرع يوهل ، لألصل، ه بعد موتهي علىصلّي ال هن علم أنإو، احلي على مث الظاهر أنه ال تشرع الصالة

 فركوت يف بلد الميأنه إذا علم ب ماك، م بعد موتهي له املراسىجترال أنه  علميمن  فنكو وحنوط غسل

ومن ، سور األعمال بعد املوتيوأنه م، قتلي من املناط يف من : احتماالن؟ أم ال،وعدم وجود مسلم

   .أصالة العدم

 كذل إىل شريومل ، والقصاص وتعارف التلوث يف الرجم،  لألصل}فنهكلزم غسل الدم من يوال {

   دليمما ، ىأو فتو يف نص

                                                

. ١ حبواب غسل امليتأ من ١٧ الباب ٧٠٣ ص٢ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٣

  ،لزم إعادة الغسلولو أحدث قبل القتل ال ي

  

 من الدم رج منهخيتعرض لغسل ما  مل أجد أحداً من األصحاب( :ولذا قال يف اجلواهر، العدمعلى 

أيت يس ماك، فن إذا تنجس قبل الدفنك الريوجوب تطه على ملا دلّ، تمل الوجوبحي و،)١()فنكالعلى 

ومثل الدم يف عدم وجوب  ،ورةكونه أخص من املطلقات املذكل، والظاهر األول، فنكيف مسائل ال

 قال بالوجوب مطلقاًيورمبا ، هيللتالزم الغاليب مع عدم التنب، بل هو الغاامك، النجاسة اخلارجة منه لهسغ

 جسمه ك بعد أن شب)السالمعليه ( مام احلسنفن اإلك )السالمعليه ( نيمام احلسل اإليتبد ليبدل

عليه ( ني املؤمنريمام أم فاإلوإالّ، ل الوجوبيسب  علىونهكعلم ي مل كه أن ذلين فكل، ف بالسهاميالشر

قال إن يان رمبا كن إما ورد ـ وك مع أنه لطخ بالدم ـ ) السالمعليها( فن فاطمةكبدل ي مل )السالم

 أو ألجل أن دماءهم، ف مستمراًيان الرتكإذا  ان ألجل عدم الفائدةك )السالمعليه ( مامل اإليعدم تبد

   .هريوغ )٢(رية التطهيل آيلبد  طاهرة) السالمعليهم(

 من األصغر أعم واحلدث،  واحدريره غكما ذك }عادة الغسلإلزم يال ،  أحدث قبل القتلوول{

خصوصاً األصغر ، ثرة احلدثكطالق األدلة مع  إلكوذل ،أو بال أو حاضت جنبأما إذا ك، ربكواأل

  ،وهذا هو الذي استظهره اجلواهر، عند اخلوف الزائد

                                                

. ١٠٠ ص٤ ج:اجلواهر) ١(

. ٣٣اآلية : سورة األحزاب) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٤

، يف أثناء الغسل أو األصغر ربكعادة لو أحدث باألعلم عدم لزوم اإلي ومنه، نيشواحمل وبعض الشراح

  ؟أم ال، انت حائضكما إذا ك ون يف حال احلدثكي أن نيب  وجوب الغسلنيعلم أنه ال فرق بيما ك

احلدث  مه عند حدوثك مع غسل اجلنابة يف حتهاحتمال مساوا ىركي عن الذكن احملكهذا ول

ن إ :هي وف.تيهوغسل امل مة أن الغسل املقدميبضم، هه بهيتشب على مستدالً له مبا دلّ، نائهثأاألصغر يف 

   .ستلزم عموم املرتلةيه ال يالتشب

، لزم الغسل عنهيفهل ، بعد انقطاع الدم ضيأو احل اجلنابةك، ربكان قبل الغسل حمدثاً باألكمث إنه لو 

   .كذلكته للموت يمقدم على ليوال دل، س بواجب نفسييلملا تقدم من أن الغسل ،  الظاهر الثاين؟أم ال

ه يب علجيأم ،  األغسالكمع تل تداخل غسله للموتيفهل ، الم يف أنه لو أراد الصالةكقع الينعم 

مرتلة غسل  تيه غسل امليمة ما نزل فيبضم،  من أصالة التداخل يف باب األغسال، قوالن؟غسالن

 يف )السالمعليه ( ففي خرب زرارة عن الباقر، املوت على قدم تيملهو غسل ا أن هذا مع وضوح، اجلنابة

  ،تيولغسل امل  للجنابةك ذلئزجي، غسل غسالً واحداًي« وت جنباًمي تيامل



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٥

   .)١(»يف حرمة واحدة اجتمعا ألما حرمتان

ه إال غسلة يس عليل «: قال،إذا مات  يف اجلنب) السالمعليهما( عن أحدمها، ريوخرب أيب بص

   .)٢(»حدةوا

غسل  «:)السالمعليه (  قال؟وت وهو جنبمي تيعن امل، )السالمعليه ( اظمكعن ال، نيوخرب حس

   .)٣(»واحد

 كفال ش ةيفاك بالن أوىلكين مل إوأما قبل املوت ، في عنهماكي ان بعد املوتك فإذا ،انكف يكو

   .اءي األحغسالأ تداخل على إمنا دلت ومن أن أدلة التداخل، هاييف أنه مساو له ف

 تي غسل املني تداخل بكس هنايفل، وحنوها سقط عنه غسل اجلنابةيفمن احملتمل أنه ، تيأما غسل امل

مل  «)ه وآلهي اهللا علصلى(  ألن النيبكوذل، اةيحال احل إىل يتعديفال ،  سائر األغسال بعد املوتنيوب

   .ما هو واضحك، ال شرعي فييتشرفهو أمر  ة لهكل املالئيأما تغس، )٤(»ان جنباًكوقد  غسل حنظلةي

                                                

. ١ ح غسل امليتبأبوا من ٣١ الباب ٧٢١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٣١ الباب ٧٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٢(

. ٤ ح غسل امليتأبواب من ٣١ الباب ٧٢١ ص٢ ج:الوسائل) ٣(

. ١١ ح يف أحكام الشهيد١٦٩ ص٣ ج:حاديث الشيعةأجامع ) ٤(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٦

  ويلزم أن يكون موته بذلك السبب

  

 : قال؟ف تغسليك  أنه سئل عن املرأة إذا ماتت يف نفاسها:)السالمعليه ( عن الصادق، وخلرب عمار

   .)١(»فقط واحداً غسل غسالًيإمنا ،  اجلنبكذلكو  احلائضكذلكو، مثل غسل الطاهر«

وال  لّفاًكان مكإذ احلي ، ه القاعدةيوهذا هو الذي تقتض، لغساسقوط سائر األ ن ظاهرهإث يح

وقد ، فاألصل عدمه، هيل عليال دل اءيف األحيلكت وحنوها له عن اجلنابةيون تغسكو، تيامل على فيلكت

عدم ، ربكخ األيوالش وتبعهما اجلواهر ،والروض ي عن جامع املقاصدكفاحمل، نظار الفقهاءأاختلف 

ألنه "، ةيفاكال  الصناعةىوالظاهر أن مقتض، كث تنظر يف ذليح ىركي عن الذكخالفاً للمح، ةيفاكال

 كجزأها عنأ حقوق اهللا كيذا اجتمعت علإ «:)السالمعليه ( لقوله، "فيكيت يل املسوغ، تيغسل امل

   .تفي منه ذا القدركن ليالم يف املقام طوكوال، ةيفاكاط عدم اليان االحتكن إ و)٢(»غسل واحد

نفه أفلو مات حتف ، اًيوفوراً عرف، م الشرعيكد نفس احلاي وب} السببكون موته بذلكي لزم أنيو{

بأن  بنفسه أو قتل نفسه، وان فقتليأو خطأً بأن أراد قتل ح، لعداوة معه، أو قتله قاتل عمداً، خوفاً مثالً

   .هيم عليجراء املراسإوجب ، كأو ما أشبه ذل، انتحر

                                                

. ٢ ح غسل امليتأبواب من ٣١ الباب ٧٢١ ص٢ ج:الوسائل) ١(

. ١ ح اجلنابةأبواب من ٤٣باب  ال٥٢٥ ص١ ج:الوسائل) ٢(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٧

  ة الغسل وني،م تغسيلهفلو مات أو قتل بسبب آخر يلز

  

ن كيذا إذ مل كوه، م اجلائركذا قتله احلاإما ك، ولو لنفس السبب م الشرعيك احلاريذا إذا قتله غكو

جراء إب جي كل ذلكففي ، ام متأثراً باجلراحيومات بعد أ ةريوهرب من احلف ما إذا رمجوهك، املوت فوراً

   .ةيفاكة عدم اليممسلّ  واحدري غىدعاوقد ،  املقام لهبعد عدم مشول أدلة لألدلة العامة، هيم علياملراس

 }لهيلزم تغسي{فهل ، مث قتلوه لقصاص، ما إذا أرادوا رمجه لزناك }فلو مات أول قتل بسبب آخر{

، هريوتبعه غ ما يف اجلواهرك، لزميأو ال ، همريوغ واحلدائق وجامع املقاصد والروض ىركما عن الذك

فهو  انكن إو، ال وجه لالنصراف ومن أنه، ون القتل بنفس السببكمن انصراف النص ل، احتماالن

علم أنه لو قتل يومنه ، ظهروهذا هو األ، وهذا موجود يف املقام، قتليشرع ألجل أن   إذ الغسل،بدوي

ان يف ي الولكأو اشترا، لقتله عمرواً فقتلوه، داًيلقتله ز د قتلهيرأما إذا ك،  السببكبفرد آخر من نفس ذل

   .بعد موته غسل إىل تاجحيفال  في غسله السابقكي، ةينصف الد ل واحد منهماكوأخذ  ،قتله

طالقات إل، دهيفالظاهر وجوب غسل ، وقتل مث اغتسل، سلتغيبل أن ق ده قصاصاًيمث إنه لو قطعت 

أم ، دهيعن غسل  في غسله للقتلكيفهل ، قتليألن  بعد أن اغتسل ده قصاصاًيأما إذا قطعت ، األدلة

   .ةيفاك واألقرب ال: احتماالن؟ال

  ما ك، لف بهكوهو امل ألنه عمله،  من نفسه}ة الغسليون{



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٨

 وإن كان ،نائبه كفىو أو )عليه السالم( ه لو اغتسل من غري أمر اإلمام كما أن، صح ولو نوى هو أيضاً،من اآلمر

  .األحوط إعادته

  

 ضاًي هو أىولو نو، من اآلمر{ :ث قاليح خالفاً للمصنف، نيواملعلق  واحد من الشراحرياختاره غ

تي أن غسل امل:هيوف، ريمن الغ  الغسلك ذل:هيوف، بعد املوت أنه ألجل أنه بدل عن غسلهك و}صح 

ان ي فجر،س مغسالًي لمرفإن األ، نهما بون شاسعيبو، هو عمل هذا احلي وهذا الغسل، تيس عمل امليل

   .اسيأشبه بالق األمرإىل  ة املغسلين

من أن املقصود هو   ملا تقدم}ىفك،  أو نائبه)السالمعليه ( مام أمر اإلريأنه لو اغتسل من غما ك{

   .ما هو املتفاهم عرفاًك، رشادبل هو من باب اإل، ة لألمريوال خصوص، اء يف اخلارجيوقوع هذه األش

 من قال  أو للخروج عن خمالفة،ة األمر يف صحة الغسليشرطالحتمال  }عادتهإان األحوط كوإن {

وجب  غتسليقبل أن يمث إنه لومل ،  الصناعةهيال تقتض اطينه احتكل، ها يف اجلواهريما مال إلك، ةيبالشرط

   .رب صاحبهاجيل عبادة كك، جبارإن صدر عن إو وصح الغسل جبارهإ

د فالالزم غسله بع، لعدم الفائدة، جبارل اإلكبل أش، ةيفاكل الكشأ، صالًأنو ينعم إذا علمنا أنه مل 

  ،غتسليون حاله حال ما إذا فقد الوعاء قبل أن كيف، هريغسل بسبب غيتمل أن حيو، املوت



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٢٩

   .سور غسله بنفسهيألنه م، إنسان آخرسله غيفإنه ، نا جبواز قتلهلوق

أما ، ةيل البدليلدل، مميه التي وجب عل، موجودريون املاء غكل، ن من الغسلكتميإذا مل  مث الظاهر أنه

 ورمبا ،احتماالن، أو ال، ضره الضرريقتل بعد دقائق فال يألنه ، ؤمر بالغسليفهل ،  ضاراًان املاءكإذا 

   .فهو خارج موضوعاً، س بضرر يف مثل هذا احلالي إنه ل:قالي

أو  حلد راد قتلهيافر الذي كري يف الجيوال ، م املؤمنكح ز قبل املوتيال يف أنه التجهكشإال  مث إنه

ومن ، طالق األدلةإ من ، احتماالن؟مكعتقد ذا احلياملخالف الذي ال على  كب ذلجيأما هل ، قصاص

ولو ، ةياألدلة األول على واردة ألن القاعدة، والثاين هو األقرب، )١(نفسهمألزموا به ألزموهم مبا أقاعدة 

 ر النصألن ظاه، زيد التجهيوجب جتد، تلستحق القين كي أنه مل ني تبكوبعد ذل، مث قتل زيأمر بالتجه

ولو ، ما هو واضحك أو مستحق للقتل بأنه قاتل ليال من خ، ه القتليم من استحق علكأنه ح الفتوىو

  من أن الظاهر: احتماالن؟دهيلزم جتديأو ، في غسله األولكيفهل ، قتليقبل أن  غسله بعد قتل إنساناً

د يد قتله ذا القتل اجلدي إذا أر مانيب فصليورمبا ، طالق األدلةإومن ، ةميبعد اجلر زيون التجهكلزوم 

ويف ، ز السابقيفي التجهكيد قتله بالسبب السابق في ما إذا أرنيوب، غتسل ألجلهيألنه مل  فالالزم االعادة

  .، لكنا نكتفي ذا القدراملقام فروع أخر

                                                

. ٢ ح يف باب من اعتقد شيئاً لزمه حكمه٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ ج:الوسائل) ١(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٣٠

 ال ، واملقتول بالرجم أو القصاص من باب العزمية،سقوط الغسل عن الشهيد): ١ـ مسألة (

  .خصةالر

  

من باب { أو ما أشبه }أو القصاص واملقتول بالرجم، ديسقوط الغسل عن الشه{ :)١ مسألة ـ(

نفي  على واحتمال محل النصوص، الفتوىو فألنه ظاهر النص دي أما يف الشه}ال الرخصة، ةميالعز

عل ف ديه فإذا غسل الشهيوعل، خالف الظاهر وا واردة يف مقام توهم الوجوبك ىبدعو، الوجوب

 وإذا حنط، هيابه إليدت ثيأع ابهيان قد جرد من ثكوإذا ، فنكوجب نزع ال فنكإذا  ما أنهك، حراماً

، ب املسحجيل يف أنه يال دل ومن أنه،  من النهي يف األخبار: احتماالن؟أم ال ب مسح احلنوطجيفهل 

سح ميومل ، ابهيمن ث ألنه، فنهكرتع يمل ، مث استشهد وحنط فنكد اليولو لبس الشه، واألقرب األول

ئة يابه يث ألبس القاسم ثي ح)السالمعليه ( نيمام احلسبل ظاهر فعل اإل، هيل عليلعدم الدل، حنوطه

   .هي علىبقيأنه  فنكال

 زهيون جتهكأي ، كضاً هو ذليأ الفتوىو فالظاهر من النص، وحنومها واملقتص منه وأما يف املرجوم

 ؟أم ال، هل جهز قبل املوت  يف أنهكلو ش نهإمث ، كالم يف ذلكل اوقد سبق، ةميعز في عما بعد املوتكي

ألن من علم أنه جهز ، علم خبروج هذا عنهيومل  زيطالق أدلة التجهإ من :احتماالن هزيففي وجوب جته

 على فعل املسلم ومن محل، ل مسلمكز يجته طالقاتإو وما عداه داخل يف عمومات، خارج نفسه

  وقد عرفت ، ربوهذا هو األق، حيالصح



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٣١

  ، وإن كان عليه ثيابه فال يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، وجب تكفينه فإن كان الشهيد عارياً،وأما الكفن

  

 على كيضع أمر أخ «:)السالمعليه ( الوارد يف قوله" األمر"تاب أن لفظ كيف بعض مباحث ال

   .هي شامل ملثل ما حنن ف)١(»أحسنه

 انكخرج منها ما إذا ، نيفكطالقات أدلة الت إل}نهيفكوجب ت اًيد عاريالشهان كفإن  فنكوأما ال{

، فن محزةك )ه وآلهي اهللا علصلى( وقد تقدم أن رسول اهللا، أما العاري فتشمله األدلة، ابهيد ثيالشهعلى 

 يف نيتي رواني بكوقد مجعنا بذل، انتكن إ تهاب شهاديد بثي الشهنيفكما سبق أن الظاهر وجوب تك

، دين مع الشهكيإذا مل ، وحنوها اللفافة إىل اجيعدم االحت  مث إن ظاهر األدلة،)السالمعليه ( ب محزةبا

نه فوق يفكبعد جواز تيفال  ابهيه ثيان علكوإن {اة يان يف حال احلك امكدفن يأنه  ابهيبث ونهكألن ظاهر 

ني على النحو املتعارف من عن التكف النهي إىل منصرف دي الشهنيفك ألن النهي عن ت}اب الشهادةيث

وهل ، كواألحوط التر، وزجيفال  سرافإألنه  قال باملنعيرمبا و، سائر األمواتكنزع ثيابه ولفه يف الكفن 

 على ليجازته لعدم الدلإب كالظاهر ذل، وت بعد ساعة مثالًميبعد أن علم بأنه ، ابه قبل املوتيوز نزع ثجي

   . بعض مالبسه قبل شهادته)لسالماعليه ( نيمام احلسوقد نزع اإل، املنع

                                                

. ٣ حالعشرة  أحكامأبواب من ١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(
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 والنعل واحلزام إذا  كاخلف، أشياء جيوز نزعها، ويستثىن من عدم جواز نزع ما عليه،وال جيوز نزع ثيابه وتكفينه

  كان من اجللد

  

وجب  كولو فعل ذل، ولألدلة، لمامكض يف يواملستف مجاع احملقق لإل}نهيفكابه وتيوز نزع ثجيوال {

 بجين مل إو، املنع على ليلعدم الدل،  الدم عنهريوز غسل جناسة غجيوالظاهر أنه ، نكن أماب إيعادة الثإ

وز جيألنه ال ،  نافذةرية غيفالوص ابهي بأن ترتع ثىولو أوص، والغائط وغلبة النجاسة بالبول، ألصالة العدم

   .شرعاً

 }ان من اجللدكإذا  واحلزام والنعل اخلّفك ،وز نزعهاجياء يه أشي من عدم جواز نزع ما علستثىنيو{

   : بأموركواستدل لذل

   .ابي عدم صدق الث:األول

  .نزع اجللود والفرو على االمجاع، خ يف اخلالفيدعاه الشامجاع الذي  اإل:الثاين

   .ع للمالييتض ن دفنه معهإ :الثالث

 ديرتع عن الشهي« :)السالمعليه ( ني املؤمنري قال أم:قال ي علد بنية زيروا، اتي بعض الروا:الرابع

، كتر فإن أصابه دم، ون أصابه دمكيإال أن ، ليوالسراو، واملنطقة، والعمامة، والقلنسوة، واخلف، الفرو

   .)١(»ه شيء معقود إالّ حلّي علكتريوال 

  . األصل:اخلامس

  :لكال على لكوأش

، وتوابعهما ولوالسرا صيالقم على اب تصدقيألن الث، ابيها اسم الثيصدق علي فبأا :أما األول

   إذا قال جئينولذا

                                                

. ٤ى ح باب يف القتل٢١١ ص٣ ج:الكايف) ١(
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٤٣٣

   .لكال على صدق، كأو ما أشبه ذل، اب السفريأو دخل بث، ايبيبث

  . فبأنه حمتمل االستناد:وأما الثاين

  .عاً واسرافاًييس تضي فبأنه عرفاً ل:وأما الثالث

   .ست حجةيفل، ةيدية زي فبأا روا:وأما الرابع

   .ليد الدلجمال له بعد وجوال  فبأنه :وأما اخلامس

، )٥(والدعائم، )٤(اخلصالو، )٣(هيوالفق، )٢(بيوالتهذ، )١(ايفكفقد رواه ال، ةية الرواي الظاهر حج:أقول

اف كحبهما امن أن التزام ص راراًكرناه مك ملا ذ،اٍف يف صحة االستنادك هيأو الفق ايفكيف ال ووجودها

   .أا جمبورة بعمل األصحاب إىل ضافةباإل، ةييف احلج

، مثل اخلف، ابه شيء معقوديمن ث، رتع منهيوال ، ها بدمائهيابه اليت قتل فيدفن يف ثو «: الرضويويف

   .)٦(»ل املعقودحيإال أنه ، رتع عنه شيءيمل  ن أصاب شيء من دمهإو، ومثل املنطقة والعروة، تهكوحتل ت

  ألا ، وا من اجللدكب دوا الثالثةيق، هريوغ مث إن املصنف

                                                

. ٤ى ح باب يف القتل٢١١ ص٣ ج:الكايف) ١(

. ١٤٠ ح يف تلقني احملتضرين١٣اب  الب٣٣٢ ص١ ج:التهذيب) ٢(

. ٤٧ ح يف غسل امليت٢٣ الباب ٩٧ ص١ ج:الفقيه) )٣(

. ٣٣ ح باب يف السنة٣٣٣ ص١ ج:اخلصال) ٤(

.ى باب يف ذكر غسل املوت٢٢٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل) ٥(

.  السطر األخري١٨ ص:فقه الرضا) ٦(



١٢اجلزء / موسوعة الفقه 

٤٣٤

 واستثىن بعضهم مطلق ، خصوصا إذا أصابه دم، وال خيلو عن إشكال، واستثىن بعضهم الفرو،بوأسلحة احلر

  ، وبعضهم استثىن اخلامت،اجللود

  

   .وز نزعهاجياب اليت ال يانت مشمولة السم الثك، انت منسوجةكإذا 

 اهرويف اجلو، املشهور إىل  بل نسب} بعضهم الفروواستثىن{اب ي لعدم صدق الث}سلحة احلربأو{

   .ة املتقدمةيللروا دي بعريوهو غ، صبه دميذا مل إ، هيه عليمجاع بقسماإل

 رتعيمل  ن املرادإمث الظاهر ، شمل املقاميفإنه ، ابهيدفنه بث على شمله ما دلّيف، صابه الدمأوأما إذا 

   .وز نزعهاجيو، هيها علكجوز تريف، توهم اخلطر ألن األمر بالرتع يف مقام، ال وجوبه جوازه

خصوصاً {ه ياب عليصدق الثبوجه يان رمبا كن إ و}الكشإلو عن خيوال { :فقوله رناهكما ذعلى و

 ال، قال بأن املراد عدم جواز غسل الدماءيان رمبا كن إ و،له "ابهيدفن بثي"مشول الحتمال  }صابه دمأإذا 

سنانه أ وز نزعهجيما ل يمث من قب، وحنوها السالحك دفن معهيما ال  على انتكولو  مائهدب دفن جيأنه 

 والذهب وحنومها الدراهمك، ا أن الظاهر وجوب أخذ ماله النقديمك، وما أشبه وخامته ةياالصطناع

   .وعدم مشول األدلة املانعة هلا، سراف قطعاًإ هاءبقاإألن ، هاريوغ الساعةك

ون الثوب كيألنه رمبا ، ه نظر واضحيوف، ابي لعدم صدق الثا قالو} بعضهم مطلق اجللودواستثىن{

  ه أنه من توابع يوف، لعدم صدق الثوب، ما هو املشهورك } اخلامتوبعضهم استثىن{من اجللد 
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٤٣٥

، الفرو واخلف والقلنسوة والعمامة واحلزام والسراويل يرتع من الشهيد :)عليه السالم( وعن أمري املؤمنني

  . من املذكورات،عدم نزع ما يصدق عليه الثوب واألحوط ، إشكال واملسألة حملّ،واملشهور مل يعملوا بتمام اخلرب

  

   .سرافاًإان كث يحب ناًيان مثكاللهم إال إذا ، هيصدق عليف ابيالث

، واحلزام، والعمامة، والقلنسوة، واخلف،  الفرو:ديرتع من الشهي :)السالمعليه ( ني املؤمنريوعن أم{

إالّ يف ن الظاهر وجوب العمل بتمامه، لك} املشهور مل يعلموا بتمام اخلرب{ن ك ل}و{، }ليوالسراو

ففي ، ث أعرض املشهور عن العمل بهيفح ليأما السراو، ن اخلرب حجة ولو مبعونة اجلربإث يح، ليالسراو

   .نهيفكوجب تيان نزعه موجباً لتجرد أسفل جسمه مما كخصوصاً إذا ، اب لهيبعد مشول الث الكشإنزعه 

 }وراتكمن املذ ه الثوبيصدق عليواألحوط عدم نزع ما ، الكشإحملّ { عند املصنف }واملسألة{

 ما يف ريأما غ، لي إالّ السراو،أم ال سواء أصابه الدم، ل ما يف اخلربكواحلاصل أن األقرب جواز نزع 

 اًان موجبكإذا  بجيبل ، ابيس بثيوز نزع ما لجيو، ابيه الثيصدق عليل ما كوز نزع جيفال ، اخلرب

  .اهللا سبحانه العاملو، وحنوه االسرافك كلذل
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٤٣٦

  احملتويات

  فصل

  يف النفاس

  ٧٢ ـ ٧

  ١٦............................... ـ أقل وأكثر النفاس١مسألة 

  ٣٧........شرةع ـ أحكام النفساء لو انقطع دمها على ال٢مسألة 

  ٤٧........ ـ النفساء صاحبة العادة ترى الدم بعد العادة٣مسألة 

  ٥٢............. ـ أقل الطهر بني احليض املتقدم والنفاس٤مسألة 

  ٥٤...........................ض الطفل ـ لو خرج بع٥مسألة 

  ٥٧......................... ـ لو ولدت أكثر من اثنني٦مسألة 

  ٦١................... ـ استمرار الدم إىل شهر أو أزيد٧مسألة 

  ٦٤................... ـ ادخال القطنة بعد انقطاع الدم٨مسألة 

  ٦٥...................استمرار الدم إىل ما بعد العادة ـ ٩مسألة 

  ٦٦ ـ الواجب واحملرم واملكروه واملستحب على النفساء١٠مسألة 

  ٧٢....................كغسل اجلنابة ـ غسل النفساء ١١مسألة 

  فصل

  يف غسل مس امليت

  ١٣٠ ـ ٧٣

  ٩٠.............................. ـ املساس واملمسوس١مسألة 

  ٩٢............................... ـ مس القطعة املبانة٢مسألة 
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٤٣٧

  ٩٧....................... ـ الشك يف املس واملمسوس٣مسألة 

  ١٠٥نسان مل يعلم أن أحدمها من ميت اإلني ـ وجود قطعت٤مسألة 

  ١٠٦.... ـ عدم الفرق بني املس االختياري أو االضطراري٥مسألة 

  ١٠٨................. ـ وجوب الغسل مبس القطعة املبانة٦مسألة 

  ١٠٩.............. ـ مس القطعة املبانة من احلي قبل الربد٧مسألة 

  ١١٠.................. ـ موردان مشكوكان لصدق املس٨مسألة 

  ١١٢.............................. ـ مس فضالت امليتة٩مسألة 

  ١١٣................ ـ وجوب الغسل للجماع مع امليتة١٠مسألة 

  ١١٤................................... ـ مس املقتول١١مسألة 

  ١١٧....................بعد قطعها ـ مس سرة الطفل ١٢مسألة 

  ١١٨................. ـ مس العضو امليت املتصل باحلي١٣مسألة 

  ١٢٠...................... ـ مس امليت ينقض الوضوء١٤مسألة 

  ١٢١.............................. ـ كيفية غسل املس١٥مسألة 

  ١٢٣............. ـ موارد وجوب غسل املس وشرائطه١٦مسألة 

  ١٢٥..................... ـ ما جيوز للمساس قبل املس١٧مسألة 

  ١٢٦.......... ـ احلدث األصغر واألكرب يف أثناء الغسل١٨مسألة 

  ١٢٧.......... ـ عدم وجوب تكرار الغسل بتكرار املس١٩مسألة 

  ١٢٨.................... ـ وجوه لوجوب غسل املس ٢٠مسألة 

  فصل 

  يف أحكام األموات

  ١٥٨ ـ ١٣١

  ١٤٤................مارات املوتأ ـ ما جيب عند ظهور ١مسألة 
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٤٣٨

  ١٤٧....................عالمد الوصية وموارد اإلر ـ موا٢مسألة 

  ١٤٩...العالم الوارث عن املإ ـ متليك املال لغري الوارث و٣مسألة 

  ١٥٣.................................... ـ نصب القيم٤مسألة 

  فصل

  يف آداب املريض

  ١٧٢ ـ ١٥٩

  فصل

  يف عيادة املريض

  ١٨٦ ـ ١٧٣

  فصل

  فيما يتعلق باحملتضر

  ٢١٤ ـ ١٨٧

  فصل

  يف املستحبات بعد املوت

  ٢٢٤ ـ ٢١٥

  فصل

  يف املكروهات

  ٢٣٠ ـ ٢٢٥

  فصل

  ال حيرم كراهة املوت

  ٢٣٨ ـ ٢٣١
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٤٣٩

  فصل 

  يتيف األعمال الواجبة كتجهيز امل

  ٢٦٠ ـ ٢٣٩

  ٢٥٠...........................ذن أعم من الصريح ـ اإل١مسألة 

  ٢٥١.... ـ سقوط وجوب املبادرة وسقوط أصل الوجوب٢مسألة 

  ٢٥٤.................... ـ عدم كفاية الظن مبباشرة الغري٣مسألة 

  ٢٥٥..................... ـ أنواع صدور الفعل عن الغري٤مسألة 

  ٢٥٧............ ـ ما يشترط بقصد القربة وما ال يشترط٥مسألة 

  فصل

  يف مراتب األولياء

  ٢٩٨  ـ٢٦١

  ٢٦١............................. ـ الزوج أوىل بزوجها١مسألة 

  ٢٧٨............ ـ املوارد اليت توجب التقدم يف كل طبقة٢مسألة 

  ٢٨٣........ناث يف حال عدم وجوب الذكور ـ والية اإل٣مسألة 

  ٢٨٥..................................... ـ أولوية األم٤مسألة 

  ٢٨٦.................. ـ احنصار الطبقة يف الصيب وانون٥مسألة 

  ٢٨٨............... ـ تعدد أهل املرتبة الواحدة يف الوالية٦مسألة 

  ٢٩٠.................. ـ الوصية إىل غري الويل يف التجهيز٧مسألة 

  ٢٩٣.................نه أثناء العملإذ ـ رجوع الويل عن ٨مسألة 

  ٢٩٤................... ـ حضور الغائب أو بلوغ الصيب٩مسألة 

  ٢٩٥................. ـ جواز االكتفاء باالدعاء للوالية١٠مسألة 
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٤٤٠

  ٢٩٦.................. ـ الغاسل املكره، واملصلي املكره١١مسألة 

  ٢٩٨................................ ـ ترتيب األولياء١٢مسألة 

  فصل

  يف تغسيل امليت

  ٣٢٤ ـ ٢٩٩

  فصل

  فيما جيب يف الغسل

  ٣٣٢ ـ ٣٢٥

  فصل يف املماثلة بني الغاسل وامليت

  ٣٩٤ ـ ٣٣٣

  ٣٧٦.................. ـ اخلنثى املشكل من حيث املماثلة١مسألة 

  ٣٨٠..................ى ـ غسل املشتبه بني الذكر واألنث٢مسألة 

  ٣٨١............. ـ احنصار املماثل يف الكتايب أو املخالف٣مسألة 

  ٣٩١..............................م وجود املماثل ـ عد٤مسألة 

  ٣٩٣.................................. ـ شروط املغسل٥مسألة 

  فصل

٣٩٥  

  ٣٩٥...............................................حكم الشهيد

  ٤١٣........................حكم من وجب قتله برجم أو قصاص

  ٤٣٠................................... ـ كفن الشهيد١مسألة 

  

  




