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المق ّدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اهتم الإ�سالم بت�شريع م ��ا ُينا�سب الإن�سان من �أحكام في
لقد ّ
هذه الدنيا ،وواكبه بت�شريعاته ح ّتى بعد ترك الروح لهذا الج�سد،
اهتم الإ�سالم بها و�أ ّكد عليها ح ّتى �صار
فكانت �أحكام الميت ا ّلتي ّ
تجهي ��ز الميت واجب ًا كفائ ّي ًا عل ��ى المك ّلفين ،بالإ�ضافة �إلى الكثير
من الم�ستح ّبات والآداب التي �أَ ْلف ََت �إليها.
وقد قمنا في هذا الكتاب بتدوين �أحكام الميت ب�أ�سلوب �أقرب
العرفي ،ور ّكزنا على ما هو مح ّل ابتالء غالب ًا ،م�ستندين
�إلى الفهم
ّ
عل ��ى فتاوى الإمام الخمين � ّ�ي { م�ستفيدين من كتابه «تحرير
الو�س ��يلة» ومن كتاب «العروة الوثقى» مع مالحظة تعليقة الإمام
الخميني { عليه.
وق ��د ذكرن ��ا م�صدر ك ّل فت ��وى من هذي ��ن الكتابي ��ن لتوثيقها
وت�سهيل مراجعتها من م�صدرها.
وق ��د عر�ضنا هذا الكتاب على مكت ��ب الوكيل ال�شرعي للإمام
الخامنئ ��ي } في لبنان ،وقد قاموا جاهدين م�شكورين ب�إجراء
بع�ض التعديالت ،لذلك يعتبر مطابق ًا�أي�ض ًا لفتاواه}.
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وقد اهت ّمين ��ا ببع�ض الآداب والم�ستح ّبات ف ��ي فقرة «مطالعة»،
ن�س� ��أل اهلل تعال ��ى �أن يوفّقن ��ا م ��ن خالل ه ��ذا الكت ��اب لتلبية حاجة
المك ّلف العمل ّية وت�سهيل تناوله للأحكام ال�شرع ّية مح ّل االبتالء.
والحمد هلل رب العالمين

الدر�س الأ ّول
�أحكام املحت�رض
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رضتحملا ماكحأ
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وح�ص ��ل
ع ��ن الإمام الح�سن المجتبى « :Qا�س ��تع ّد ل�س ��فرك ّ
زادك قبل حلول �أجلك»(((.
تمهيد
حب
ال َيح ��رم كراهة الموت ،نعم ُي ّ
�ستحب عند ظهور �أماراته �أن ُي َّ
لقاء اهلل تعالى ،و ُيكره تمنّي الموت ولو كان في �ش ّدة وبل ّية ،بل ينبغي
�أن يقول:
«ال ّله ّم �أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ،وتو ّفني �إذا كانت الوفاة
خيراً لي».
�ستحب ذكر
و ُيكره طول الأمل ،و�أن يح�س ��ب الموت بعيد ًا عنه ،و ُي ّ
الموت كثير ًا.

واجبات المحت ِ�ضر

يج ��ب على من ظهرت عن ��ده �أمارات الم ��وت �أداء الحقوق الواجبة
للخال ��ق �سبحانه كق�ض ��اء ال�صالة وال�ص ��وم والك ّف ��ارات ،...والحقوق
الواجبة للنا�س من قبيل الديون ،ويجب عليه ر ّد الأمانات �أو الإي�صاء بها
مع االطمئنان ب�إنجازها ،وكذلك يو�صي بال�صالة وال�صوم والزكاة...
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،44ص.139
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توجيه المحت ِ�ضر

ِ
المحت�ضر الم�سلم �إلى ال ِقبلة ،ولقد
الأو َلى حال االحت�ضار توجيه
ق ��ال الفقهاء بوجوبه فلذا ال ُيترك االحتياط فيه .ويح�صل ذلك ب�أن
ُيلقيه على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه �إلى ال ِقبلة.
والأحوط �إبقا�ؤه م�ستق ِب ًال ال ِقبلة �إلى �أن ُينقل.

م�ستحبّات االحت�ضار

ـ تلقينه ال�شهادتين والإقرار بالأئ ّمة الإثني ع�شر .R
ـ تلقينه كلمات الفرج ،وهي:
«ال �إل ��ه � اّإل اهلل الحلي ��م الكري ��م ،ال �إل ��ه � اّإل اهلل العل � ُّ�ي العظي ��م،
ورب الأر�ضين ال�سبع ،وما فيهنّ
رب ال�سماوات ال�سبع ّ
�س ��بحان اهلل ّ
ورب العر�ش العظيم ،والحمد
وم ��ا بينهنّ وما فوقهنّ وما تحتهنّ ّ
رب العالمين ،وال�صالة على مح ّمد و�آله الط ّيبين».
هلل ّ
ـ نَق ُله �إلى م�صلاّ ه �إذا ا�شت ّد نزعه ب�شرط �أن ال يوجب �أذاه.
ـ قراءة �سورتي ي�س وال�صافّات عنده لتعجيل راحته.

رضتحملا ماكحأ

عيادة المري�ض
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وه ��ي م ��ن الم�ستح ّبات الم�ؤ ّك ��دة ،وفي بع�ض الأخب ��ار � ّأن عيادته
عيادة اهلل تعالى ،ف�إنّه حا�ضر عند المري�ض الم�ؤمن...
ولها �آداب:
�أحدها� :أن يجل�س عنده ،ولكن ال ُيطيل الجلو�س � اّإل �إذا كان المري�ض
طالب ًا.
الثاني� :أن ي�ضع العائد �إحدى يديه على الأخرى �أو على جبهته حال
الجلو�س عند المري�ض.
الثالث� :أن ي�ضع يده على ذراع المري�ض عند الدعاء له �أو مطلق ًا.
الرابع� :أن يدعو له بال�شفاء والأولى �أن يقول:
«ال ّله ّم ا�شفه ب�شفائك ،وداوه بدوائك ،وعافه من بالئك».
الخام� ��س� :أن ي�ست�صحب هد ّية له من فاكه ��ة �أو نحوها م ّما ُيفرحه
و ُيريحه.
ال�س ��اد�س� :أن يقر�أ علي ��ه فاتحة الكتاب� ،سبعي ��ن �أو �أربعين م ّرة� ،أو
�سبع م ّرات� ،أو واحدة.
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فعن �أبي عبد اهلل :Q
«ل ��و قر�أت الحمد على ميت �س ��بعين م� � ّرة ث َم ُر ّدت فيه الروح ما
كان عجباً»(((.
وفي الحديث:
«ما ُقر�أ الحمد على وجع �سبعين م ّرة � اّإل �سكن ب�إذن اهلل»(((.
وقال الإمام ال�صادق :Q
«من نالته ع ّلة فليقر�أ في جيبه الحمد �سبع مرات»(((.
وينبغي �أن ينف�ض لبا�سه بعد قراءة الحمد عليه.
ال�سابع� :أن ال ي�أكل عنده ما ُي�ض ّره �أو ي�شتهيه.
الثامن� :أن ال يفعل عنده ما ُيغيظه �أو ُي�ض ّيق خُ ُلقه.
التا�سع� :أن يطلب منه الدعاء ف�إنّه م ّمن ُي�ستجاب دعا�ؤه.
فعن الإمام ال�صادق :Q
«ثالثة ُي�ستجاب دعا�ؤهم ،الحا ّج والغازي والمري�ض»(((.

((( الكافي ،الكليني ،ج� ،2ص.623
((( م.ن.
((( بحار الأنوار ،المجل�سي ،ج� ،92ص.65
((( العروة الوثقى ،ال�سيد اليزدي ،ج� 22ص .18

الدر�س الثاين
م�س امليت
غ�سل ّ
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بم�س الميت ب�شرائط
يجب ال ُغ�سل ِّ
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اال�ضطراري �أو التي ّمم
-1بعد ب ��رده وقبل تمام غ�سله ،ويكفي الغُ�سل
ّ
م�سه قبل الب ��رد �أو بعد الغُ�س ��ل فال يجب
ب ��دل الغُ�س ��ل .و�أ ّما ل ��و ّ
بم�سه.
الغُ�سل ِّ
م�س �شَ عر الميت ال يجب الغُ�سل
الم�س بغير ال�شَّ عر ف�إذا ّ
� - 2أن يكون ُّ
م�سه ب� ِّأي
م�س بدن الميت ب�شع ��ره ،ويجب الغُ�سل �إذا َّ
وكذل ��ك �إذا َّ
ع�ضو غير ال�شَّ عر ح ّتى لو كان بالظفر.
بم�س
�-3أن ال يك ��ون �سقط ًا عمره �أق ّل من �أربعة �أ�شهر ،فيجب الغُ�سل ِّ
المي ��ت �سواء كان كبير ًا �أو �صغير ًا �أو ح ّتى �سقط ًا ب�شرط �أن يكون
ق ��د بلغ �أربعة �أ�شهر ،و�أ ّما ال�سقط ا ّل ��ذي لم يبلغ �أربعة �أ�شهر فال
بم�سه.
يجب الغُ�سل ِّ
م�س الميت ينق�ض الو�ضوء �أي�ض ًا ،وال يكفي الغُ�سل عن الو�ضوء
ـ� �ـ ُّ
بل ال ُب َّد من الو�ضوء معه.
م�س الميت ما يحرم على ال ُم ِ
حدث بالأ�صغر وال
ـ� �ـ يحرم على من َّ
يحرم عليه ما يحرم على ال ُم ِ
حدث بالأكبر.
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ُّم�س القطعة المنف�صلة

بم�سها وحكمها حكم
القطعة المنف�صلة من الميت :يجب الغُ�سل ِّ
الم ّت�صلة بالميت با�ستثناء ال�شَّ عر.
بم�سه ��ا ح ّتى لو
القطع ��ة المنف�صل ��ة من الح � ّ�ي ال يجب الغ�س ��ل ِّ
ا�شتملت على ال ّلحم والعظم.

نجا�سة بدن الميت

 ُي�صبح البدن نج�س ًا في لحظة الموت ،ويطهر عند تمام غ�سله.يخت�ص حكم النجا�سة بالأع�ضاء ا ّلتي تحلُّها الحياة.
ّ
 المالق ��ي لبدن الميت قبل تم ��ام غ�سله ينج�س مع وجود رطوبةم�سري ��ة ،ويطهر بغ�سله بالماء م ��رة واحدة� ،سواء كان الماء قلي ًال �أو
كثير ًا.

ما ي�ستح ّب ويكره بعد الموت

الم�ستحب ،فهو �أمور:
� ّأما
ّ
الأ ّول :تغمي�ض عينيه و تطبيق فمه.
الثاني� :ش ُّد ف ّكيه.
الثالث :م ُّد يديه �إلى جنبيه.

������������
�

21

الرابع :م ُّد رجليه.
الخام�س :تغطيته بثوب.
ال�ساد�س :الإ�سراج في المكان ا ّلذي مات فيه �إن مات في الليل.
ال�سابع� :إعالم الم�ؤمنين ليح�ضروا جنازته.
الثام ��ن :التعجي ��ل في دفنه فال ينتظرون اللي ��ل �إن مات في النهار،
وال النه ��ار �إن مات في الليل � ،اّإل �إذا ُ�ش � َّ�ك في موته ف ُينتظر ح ّتى
اليقين.
والمكروهات �أمور:
م�س في حال النزع ف�إنّه يوجب �أذاه.
الأ ّول� :أن ُي َّ
الثاني :تثقيل بطنه بحديد �أو غيره.
الثالث� :إبقا�ؤه وحده ،ف� ّإن ال�شيطان يعبث في جوفه.
الرابع :ح�ضور الجنب والحائ�ض عنده حالة االحت�ضار.
الخام�س :التكلُّم الزائد عنده.
ال�ساد�س :البكاء عنده.
ال�سابع� :أن يح�ضره َع َم َلة الموتى.
وحدهن خوف ًا من ُ�صراخهن عنده.
الثامن� :أن تبقى عنده الن�ساء
ّ
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الدر�س الثالث
جتهيز امليت
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ملا زيهجت
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النبي الأكرم :P
عن ِّ
«ي ��ا مع�ش ��ر النا� ��س ال �ألفي ��نّ رج�ل ً�ا م ��ات ل ��ه مي ��ت فانتظ ��ر به
ال�صبح ،وال رج ً
ال مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل ،ال تنتظروا
وعجلوا بهم �إلى م�ض ��اجعهم
بموتاك ��م طلوع ال�ش ��م�س وال غروبها ِّ
يرحمكم اهلل»(((.

وجوب التجهيز

يجب تجهيز المي ��ت الم�سلم ،والتجهيز�-إجما ًال-خم�سة واجبات
هي:
-1التغ�سيل.
-2التكفــين.
-3التحنيط.
-4ال�صالة.
-5الدفن.

((( الكافي ،الكليني ،ج� ،3ص.138
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�أحكام ال�سقط

�إذا كان ال�سق ��ط دون الأ�شهر الأربع ��ة ال يجب غ�سله وال ال�صالة
عليه ،بل ُيلفُّ في خرقة و ُيدفن.
�إذا ت � َّ�م له �أربعة �أ�شه ��ر ،فيجب تغ�سيله وتكفين ��ه ودفنه وال تجب
ال�صالة عليه.
�إذا مات ولد الحامل بموتها فال يجب �إخراجه منها ،بل ال يجوز،
ولك ��ن لو بقي الجني ��ن ح ّي ًا في بط ��ن � ِّأمه الميتة وق ��د ولجته الروح،
واحت ُِم ��ل بقا�ؤه ح ّي ًا �إلى �إخراجه ،تجب المب ��ادرة �إلى �إخراجه فور ًا،
وم ��ا ل ��م ُيحرز موت الجنين ف ��ي بطن � ِّأمه الميتة ال يج ��وز دفنها مع
جنينه ��ا ،ولو ُدفن الجنين الح � ُّ�ي مع � ِّأمه وبقي ح ّي ًا ح ّتى بعد الدفن-
الحي
ولو احتما ًال-وج ��ب المبادرة �إلى نب�ش القبر و�إخ ��راج الجنين ّ
م ��ن بطن � ِّأم ��ه ،كما �أنّه لو تو ّق ��ف حفظ حياة الجنين ف ��ي بطن � ِّأمه
الميت ��ة على عدم المب ��ادرة �إلى دفنها فالظاهر وج ��وب ت�أخير دفن
الأ ّم للحفاظ على حياة جنينها.

القطعة المنف�صلة من الميت والحيّ

القطعة المنف�صلة من الميت قبل غ�سله فيها �ص َور �أربع:
ُلف
�-1إن كان ��ت م�شتملة على ال ّلحم دون العظم ال يجب غ�سلها ،بل ت ّ

ملا زيهجت
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في خرقة وتُدفن على الأحوط.
�-2إن كانت عظم ًا مج ّرد ًا دون لحم ،يجب دفنها وال يجب غ�سلها.
�-3إن كانت م�شتملة على اللحم والعظم دون ال�صدر ،يجب �أن تُغ�سل،
ُلف في خرقة وتُدفن.
وت ّ
�-4إن كان ��ت م�شتملة على اللح ��م والعظم وال�ص ��در� ،أو كانت بع�ض
ال�ص ��در ا ّلذي هو مح� � ّل القل ��ب (و�إن لم يكن القل ��ب موجود ًا)،
فيج ��ب تغ�سيلها وتكفينه ��ا وال�صالة عليها ودفنه ��ا ،و ُيراعى في
ال َك َف ��ن ما ت�شتمل علي ��ه القطعة ،و�إن كان معه ��ا بع�ض الم�ساجد
يجب التحنيط.
القطع ��ة المنف�صلة من الح � ّ�ي تُلحق بالميت ف ��ي جميع ما تق ّدم
على الأحوط وجوب ًا.

الوليُّ على الميت

الولي
�شرط �إذن
ِّ
ولي المي ��ت �إذا �أراد القي ��ام بالتجهيز �أو ع ّين
ال يج ��وز مزاحمة ِّ
الولي.
الولي تجهيز الميت � اّإل ب�إذن ِّ
�شخ�ص ًا لذلك ،وال يجوز لغير ِّ
الولي عن التجهيز والتوكيل و�إعطاء الإذن� ،سقط �إذنه
�إذا امتنع ُّ
عن االعتبار و ُيج َّهز الميت بدون �إذنه.
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من هو الوليُّ

أ-الولي هو ُّ
كل من يرث الميت بن�سب �أو �سبب ،وتترتّب الوالية
�
ُّ
بينهم ،بح�سب التالي:
-1ال ��زوج �إذا كانت المتوفّية زوجته ،فهو �أول ��ى بها من جميع
�أقاربها �إلى �أن ي�ضعها في قبرها� ،سواء �أكانت دائمة �أو منقطعة.
-2الأب-3 ،الأ ّم والأوالد-4 ،الج ّد-5 ،الأخوة�-6 ،أوالد الأخوة،
 -7الع � ّ�م-8 ،الخ ��ال�-9 ،أوالد الع � ّ�م والخ ��ال.
ب -ل ��و �أو�ص ��ى المي ��ت ف ��ي تجهيزه �إل ��ى غير الول � ِّ�ي فالأحوط
والولي.
الو�صي
وجوباً اال�ستئذان من
ِّ
ِّ
�ستحب زيارة قبور الم�ؤمنين وال�سالم عليهم بقول:
ُي
ُّ
«ال�سالم عليكم ي��ا �أه��ل الديار» ال��خ ،وق��راءة القر�آن وطلب
الرحمة والمغفرة لهم ،ويت�أ ّكد في يوم الإثنين والخمي�س خ�صو�ص ًا
ع�ص َره و�صبيحة ال�سبت للرجال والن�ساء ب�شرط ع��دم الجزع
وال�صبر.
�ستحب �أن يقول:
و ُي ُّ
«ال�س�ل�ام على �أهل الديار م ��ن الم�ؤمنين رحم اهلل المتق ِّدمين
منكم والمت�أخِّ رين و�إنّا �إن�شاء اهلل بكم الحقون».
و ُي�ستح � ُّ�ب للزائر �أن ي�ضع ي ��ده على القبر ،و�أن يك ��ون م�ستق ِب ًال،
و�أن يق ��ر�أ �إ ّن ��ا �أنزلناه �سب ��ع م� � ّرات ،و ُي�ستحب �أي�ض ًا ق ��راءة الحمد

ملا زيهجت
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والمعوذتي ��ن و�آية الكر�س � ّ�ي ك ّل منها ثالث م ��رات ،والأولى �أن يكون
جال�س ًا م�ستقبل ال ِقبلة ،ويجوز قائم ًا.
�ستحب �أي�ض ًا قراءة �سورة ي�س.
و ُي ُّ
�ستحب �أي�ض ًا �أن يقول:
و ُي ُّ
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،ال�سالم على �أهل ال �إله � اّإل اهلل ،من
�أه ��ل ال �إل ��ه � اّإل اهلل كي ��ف وجدتم قول :ال �إل ��ه � اّإل اهلل ،من ال �إله اال
اهلل ،بح ِّق ال �إله � اّإل اهلل� ،إغفر لمن قال :ال �إله � اّإل اهلل ،واح�شرنا في
ولي اهلل».
علي ُّ
زمرة من قال :ال �إله � اّإل اهلل ،مح ّمد ر�سول اهلل ُّ
�ستحب طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
و ُي ُّ
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الدر�س الرابع
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ع ��ن الإمام ال�صادق « :Qمن غ�س ��ل ميتاً ف�س ��تر وكتم خرج
من الذنوب كيوم ولدته � ُّأمه»(((.

من يجب تغ�سيله

يجب تغ�سيل ك ّل ميت م�سلم ،ولو كان ُمخا ِلف ًا على الأحوط وجوب ًا،
ح ّت ��ى لو كان �سقط� � ًا �إذا بلغ الأربعة ا�شهر كما م� � ّر .وال يجوز تغ�سيل
الكافر ،ومن ُحكم بكفره من الم�سلمين كالنوا�صب.

�شرائط المغ ِّ�سل

المغ�سل �أمور ،وهي:
ُي�شترط في ِّ
غ�سل
الأ ّول :المماثل ��ة بين ��ه وبين الميت في الذك ��ورة والأنوثة ،فال ُي ِّ
ُغ�سل ا ُلأنث ��ى الذكر ،ح ّتى ول ��و كان من وراء
الذك� � ُر الأُنث ��ى ،وال ت ِّ
ال�ستر .و ُي�ستثنى من ذلك ثالث �صور:
�أ :يج ��وز لك ٍّل من ال ��زوج والزوجة تغ�سي ��ل الآخر ،ول ��و كان مج ّرد ًا من
الثياب ،ويجوز لك ٍّل منهما النظر �إلى عورة الآخر على كراهة.
ب :الطف ��ل ا ّل ��ذي ال يزي ��د عمره عن ث�ل�اث �سنين ،فيج ��وز ٍّ
لكل من
((( الو�سائل ،الح ّر العاملي ،ج� ،2ص .496
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الرج ��ل والم ��ر�أة تغ�سيل مخالفه في الجن�س ول ��و كان مج ّرد ًا من
الثياب �إذا لم يزد عمره عن ثالث �سنين.
غ�سل محارمه من الن�ساء ،والمر�أة محارمها
ج :يج ��وز للرجل �أن ُي ِّ
من الرجال مع ع ��دم وج ��ود المماث ��ل ويج ��ب �ست ��ر الع ��ورة.
غ�سله ذكر
غ�سل م ّرتين ،م ّرة ُي ِّ
الميت الم�شتبه بكونه ذكر �أو �أنثى ُي َّ
وم ّرة �أثنى ،ويكون الغ�سل من وراء الثوب.
الثان ��ي :الإ�س�ل�ام ب ��ل الإيم ��ان ،بمعن ��ى �أن يك ��ون �شيع ّي� � ًا �إثن ��ا
غ�سله غيره من
ع�شر ّي� � ًا .ف�إن لم يتوفّر الم�ؤمن الإثنا ع�ش � ّ
�ري ُي ِّ
الم�سلمي ��ن.
بالكتابي �أو
المغ�سل المماث ��ل
�إن ل ��م يتوفّر الم�سل ��م ،وانح�ص ��ر ِّ
ّ
الميت ب�شرط رعاية �أمرين:
غ�سل
الكتابي َ
الكتاب ّيةُ ،ي ِّ
ُّ
الميت.
غ�سل َ
�أ�-أن يغت�سل هو �أ ّو ًال قبل �أن ُي ِّ
يم�س الكتاب � ّ�ي الماء وبدن
ب-الأح ��وط وجوب ًا مع الإم ��كان �أن ال ّ
غ�سل في الك ِّر �أو الجاري.
الم�سلم � ،أو ُي ِّ
الكتابي �سقط الغُ�سل.
�إذا لم يوجد المماثل ح ّتى
ّ
ي�صح الغ�سل من المجنون.
الثالث :العقل ،فال ّ
المغ�سل بالغ ًا.
الرابع :الأحوط وجوب ًا �أن يكون ِّ
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ما هو غ�سل الميت؟

غ�سل الميت ثالث مرات:
ُي ّ
الأ ّول :بماء ال�سدر.
الثاني :بماء الكافور.
الثالث :بالماء القراح (الخال�ص).
و ُي�شترط الترتيب بينها فيب ��د�أ �أ ّو ًال بماء ال�سدرّ ،ثم بماء الكافور
ّثم بالماء الخال�ص.

كيف نُغ ِّ�سل الميت؟

هناك ع ّدة خطوات علينا �أن نقوم بها لتغ�سيل الميت:
�أ ّو ًال-ت�أمين ماء الغ�سل:
ق�سمه �إلى ثالث ��ة �أق�سام:
نح�ض ��ر ف ��ي البداية الم ��اء للغ�س ��ل ،و ُن ِّ
الق�س ��م الأ ّول نخل ��ط به �شيئ ًا م ��ن ال�سدر ،والق�س ��م الثاني نخلط به
�شيئ ًا من الكافور ،ونترك الق�سم الثالث ما ًء خال�ص ًا.
وك ّل ق�س ��م من هذه الثالث ��ة يكون بمقدار يكف ��ي لغ�سل الميت به
ب�شكل كامل.
وي�شترط في الماء �أمور:
ي�صح الغ�سل بالماء النج�س.
-1الطهارة :فال ّ
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ي�صح الغ�سل بالماء المغ�صوب.
 -2الإباحة :فال ّ
� -3إباح ��ة ال�س ��در والكاف ��ور المخل ��وط بالم ��اء :فال ي�ص � ّ�ح الغ�سل
بالماء المخلوط بكافور �أو �سدر مغ�صوب.
 -4الإط�ل�اق :يج ��ب �أن يبق ��ى الماء بع ��د خلطه بال�س ��در �أو الكافور
مطلق ًا وال يتح ّول �إلى ماء م�ضاف.
ثانياً�-إزالة الحاجب:
يجب �إزالة ك ّل ما يمنع من و�صول الماء �إلى الب�شرة ،ك�أدوات التجميل
عند الن�ساء «طالء الأظافر ،حمرة ال�ش ��فاه� »...،أو الال�صق «مخ ّلفات
نطمئن من عدم وجود الحاجب مع
ال�ض� � ّمادات الطب ّية ،»...وعلين ��ا �أن
ّ
احتمال وجوده ،ولو من خالل تلييف البدن �أو غيره من الأمور.
ثالثاً� :إزالة النجا�سة:
يج ��ب �إزالة النجا�سة عن بدن الميت قبل غ�سله ،ويكفي غ�سل ك ّل
ع�ضو قبل تغ�سيله.
رابعاً :ال�شروع في التغ�سيل:
االرتما�سي على
يج ��ب �أن ُيغ�سل المي ��ت غ�س ًال ترتيب ّي ًا وال ي�ص � ّ�ح
ّ
الأحوط ،ويكون الغ�سل في البداية بماء ال�سدر على ال�شكل التالي:
-1يب ��د�أ بغ�س ��ل الر�أ� ��س والرقبة مع �إي�ص ��ال الماء �إل ��ى جلد الر�أ�س
تحت ال�ش ��عر ،و�إلى ظاهر الب�ش ��رة ك ّلها ،وال يجب غ�س ��ل باطن
الفم والأنف والأذن .ويجب الت�أ ّكد من غ�سل الرقبة ك ّلها.
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 -2بعد االنتهاء من غ�س ��ل الر�أ�س والرقبة يغ�س ��ل الجانب الأيمن
من البدن ،مع التدقيق في غ�سله ك ّله والت�أ ّكد من ذلك ولو من
خالل غ�س ��ل �ش ��يء من الطرف الأي�سر «مكان التقائه بالطرف
الأيمن» و�شيء من الرقبة «مكان التقائها بالبدن».
 -3بعد االنتهاء من غ�س ��ل الجانب الأيمن ُيغ�س ��ل الجانب الأي�س ��ر
من البدن ،بنف�س �أ�سلوب غ�سل الجانب الأيمن.
وعندما ينتهي من غ�سل الجانب الأي�سر يكون قد � ّأتم الغ�سل الأ ّول
ا ّل ��ذي كان بم ��اء ال�سدر ،في�أخذ م ��اء الكافور ويغ�س ��ل الميت به م ّرة
ثانية بنف� ��س الطريقة ،وعندما ينتهي ي�أخذ الم ��اء الخال�ص ويغ�سل
البدن به م ّرة ثالثة كذلك.
ومع انتهاء الغ�سل الثالث يكون قد ّتم غ�سل الميت.
�آداب غ�سل الميت ،وهي �أمور:
الأ ّول� :أن ُيجعل على مكان عال.
الثاني� :أن يو�ضع م�ستقبل ال ِقبلة كحالة االحت�ضار.
الثالث� :أن ُينزع قمي�صه من طرف رجليه ،و�إن ا�ستلزم فتقه ب�شرط
الإذن من الوارث البالغ الر�شيد على الأحوط.
الرابع� :أن يكون تحت الظالل من �سقف �أو خيمة.
الخام�س� :أن يحفر حفيرة لغ�سالته.
ال�ساد�س� :أن يكون عاري ًا م�ستور العورة.
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ال�سابع :تليين �أ�صابعه برفق ،بل وكذا جميع مفا�صله.
الثام ��ن :غ�س ��ل يديه قبل التغ�سي ��ل �إلى ن�صف ال ��ذراع في ِّ
كل غ�سل
ثالث مرات.
التا�س ��ع :غ�س ��ل ر�أ�سه برغوة ال�سدر �أو الخطم � ّ�ي مع المحافظة على
عدم دخوله في �أذنه �أو �أنفه.
العا�ش ��ر :غ�سل الغا�سل يديه �إل ��ى المرفقين ،بل �إلى المنكبين ثالث
م ّرات في ٍّ
كل من الأغ�سال الثالثة.
الح ��ادي ع�ش ��ر :غ�سل فرجي ��ه بال�سدر �أو الأ�شنان ث�ل�اث مرات قبل
التغ�سيل.
الثاني ع�شر :م�سح بطنه برفق في الغ�سلين الأ ّولين.
الثالث ع�ش ��ر� :أن يب ��دء في ٍّ
كل من الأغ�سال الثالثة بالطرف الأيمن
من ر�أ�سه.
الرابع ع�شر� :أن يقف الغا�سل �إلى جانبه الأيمن.
�ست ُقرب.
الخام�س ع�شر� :أن يكون ماء غ�سله ّ
ال�ساد�س ع�شر :تن�شيفه بعد الفراغ.
ال�س ��ابع ع�ش ��ر� :أن يكون الغا�سل م�شغو ًال بذكر اهلل ،واال�ستغفار عند
«رب عفوك عفوك».
التغ�سيل ،والأولى �أن يقول مك ّرر ًاِّ :
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�أو يقول:
«ال ّله� � ّم هذا بدن عبدك الم�ؤمن ،وقد �أخرجت روحه من بدنه،
وف ّرقت بينهما فعفوك عفوك».
خ�صو�ص ًا في وقت تقليبه.
الثامن ع�شر� :أن ال ُيظهر عيب ًا في بدنه �إذا ر�آه.
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ُغ�سل الميت من العبادات ا ّلتي ال يجوز �أخذ الأجرة عليها ،ويجوز
�أخ ��ذ الأجرة في الأمور الزائدة على المقدار الواجب .كما ال ُب َّد فيه
ي�صح.
من ق�صد القُربة ح ّتى ّ
ُغ�سل الميت ُيجزئ عن غيره من الأغ�سال ،فلو مات �شخ�ص عليه
ُغ�س ��ل جنابة �أو حي�ض �أوغي ��ره من الأغ�سال ،يكف ��ي �أن نغ�سله ُغ�سل
الميت فقط وال يجب تغ�سيله بغُ�سل �آخر.
�إذا ّتم الغُ�سل ب�شكل �صحيح ،فال يوجد ما ينق�ضه بعد ذلك ،فك ّل
م ��ا يخ ��رج من الميت بعد تم ��ام غ�سله ال يوجب �إع ��ادة الغُ�سل ،ف�إذا
خرجت منه نجا�سة يكفي تطهيره منها فقط.
نع ��م يجب �إزالة الخب ��ث عن ج�سد الميت والأح ��وط وجوب ًا �إزالة
الخب ��ث ولو كان بعد و�ضعه في القبر � ،اّإل م ��ع التعذّر ،ولو ال�ستلزامه
هتك حرمته ب�سبب الإخراج.
تنج�س بدن الميت �أثناء الغُ�سل ،ال يجب �إعادة الغُ�سل ،ح ّتى لو
لو ّ
خرج منه بول �أو غائط.
ويكفي تطهير مو�ضع النجا�سة.
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بع�ض الم�شاكل ا ّلتي ُيمكن �أن تواجهنا في غُ �سل الميت:
-1م�شكلة النق�ص في الأدوات الالزمة للغُ�سل
�أ� -إذا ل ��م يج ��د ال�س ��در �أو الكافور يغ�سله بالم ��اء الخال�ص بد ًال عن
الماء المخلوط بال�سدر �أو الكافور المفقود.
ف ��إذا لم يجد ��س��در ًا يغ�سله في البداية بالماء الخال�ص ب��دل الماء
المخلوط بال�سدر ّثم يغ�سله بالماء المخلوط بالكافور ّثم بالماء الخال�ص.
و�إذا ل ��م يجد الكاف ��ور يغ�سله بالم ��اء المخلوط بال�س ��در �أ ّو ًال ّثم
بالماء الخال�ص بدل المخلوط بالكافور ّثم بالماء الخال�ص.
و�إذا ل ��م يج ��د ال ال�س ��در وال الكاف ��ور يغ�سله ثالث م� � ّرات بالماء
الخال� ��ص ،الم ّرة الأولى ب ��دل الماء المخلوط بال�س ��در والثانية بدل
الماء المخلوط بالكافور		...
بيدي
ب -لو فُقد الماء للغ�سل ُيي ّمم ثالثة تي ّممات بد ًال عن الأغ�سال ّ
الميت ،على الترتيب.
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ج -ل ��و لم يوجد من الماء � اّإل بمقدار غ�سـل واحد ،فمع وجود ال�سدر،
يغ�سل ��ه بم ��اء ال�سـدر ،ث � ّ�م ُيي ّمم م ّرتـي ��ن ،و�إن وج ��د الكافور دون
ال�س ��در� ،أو لم يوجد �شـيء ،ي�صـرف الماء في الغ�سل الأ ّول (بد ًال
عن ال�سدر) ،ث ّـم ُيي ّمم تي ُّممين عن الأخيرين.
-2م�شكلة في بدن الميت
�أ -ل ��و كان ج�س ��د المي ��ت محروق� � ًا� ،أو مجروح ًا� ،أو نح ��و ذلك ،ف�إن
�أمك ��ن تغ�سيله بدون تناث ��ر �أجزائه وجب ،و�إن ل ��م ُيمكن للخوف
من تناث ��ر �أجزائه ُيي ّمم الميت ثالثة تي ّمم ��ات بد ًال عن الأغ�سال
فبيدي
بيدي الميت مع الإمكان .و� اّإل
ّ
على الترتيب ،ويكون التي ّمم ّ
الحي .والأحوط ا�ستحباب ًا الجمع.
ّ
(لحج �أو عمرة) ،ال يجوز تغ�سيله بالكافور؛
ب -لو كان الميت ُمحرِ م ًا ّ
لكونه من الطيب ،بل ُيغ�سل بماء ال�سدرّ ،ثم بالماء الخال�ص بد ًال
عن الكافورّ ،ثم بالماء الخال�ص.
ج -لو توفّي في حادث ا�صطدام �أو �سقوط من ارتفاع �شاهق ،وا�ستم ّر
ن ��زف الدم لدى المتوفّى يجب م ��ع الإمكان االنتظار ح ّتى يتو ّقف
النزي ��ف تلقائ ّي� � ًا� ،أو بوا�سطة الو�سائل الطب ّي ��ة لتطهير بدنه قبل
الغ�س ��ل ف�إن ل ��م يتو ّقف يجب �إغالق مناف ��ذه بالقطن ونحوه على
وجه ال ي�ستلزم ح�ص ��ول الحاجب على بدنه ا ّلذي يجب غ�سله ّثم
يغ�سل.
بعد ذلك ّ
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-3م�شكلة ن�سيان الغُ�سل
لو ُدفن الميت بال ُغ�سل (ولو ن�سيان ًا) وجب نب�شه لتغ�سيله� ،إذا لم
يكن فيه محذور ،من هتك حرمة الميت ،لأجل ف�ساد ج ّثته� ،أو ب�سبب
الحرج على الأحياء من رائحته �أو تجهيزه.
مكروهات الغُ�سل �أمور:
الأ ّول� :إقعاده حال الغُ�سل.
الثاني :جعل الغا�سل �إ ّياه بين رجليه.
الثالث :حلق ر�أ�سه �أو عانته.
الرابع :نتف �شعر �إبطيه.
ق�ص �شاربه.
الخام�سّ :
ق�ص �أظفاره ،بل الأحوط تركه وترك الثالثة قبله..
ال�ساد�سّ :
ال�سابع :ترجيل �شعره.
الثامن :تخليل ظفره.
التا�سع :غ�سله بالماء الحا ّر بالنار �أو مطلق ًا � اّإل مع اال�ضطرار.
ّ
التخطي عليه حين التغ�سيل.
العا�شر:
الحادي ع�شر� :إر�سال ُغ�سالته �إلى بيت الخالء بل �إلى البالوعـة ،بل
ُي�ستـحب �أن يحفـر لها بالخ�صو�ص حفيرة كما م ّر.
الثاني ع�شر :م�سح البطن �إذا كانت حام ًال.

الدر�س ال�ساد�س
احلنوط
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ونحلا

�أحكام الحنوط

49

يجب تحنيط الميت ،كبير ًا كان �أو �صغير ًا ،ذكر ًا كان �أو �أنثى ،وال
يجوز تحنيط ال ُمحرِ م.
يك ��ون الحن ��وط بعد الغُ�س ��ل ،ويجوز قب ��ل التكفي ��ن ،وبعده ،وفي
الأثناء .وقبل التكفين �أولى.
كيف ّية الحنوط
ُيم�سح الكافور على م�ساجد الميت ال�سبعة وهي :الجبهة ،وباطن
الكفّين ،والركبتان ،و�إبهاما القدمين.
ال يقوم مقام الكافور � ّأي طيب �آخر ولو عند ال�ضرورة.
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�شرائط كافور الحنوط
ُي�شترط في الكافور �أن يكون:
 -1طاهر ًا.
ُ -2مباح ًا.
 -3جديد ًا فال ُيجزي العتيق ا ّلذي زال ريحه.
� -4أن يكون م�سحوق ًا.
مقدار كافور الحنوط
ي�شت ��رط في الكافور �أن يك ��ون بمقدا ٍر يبقى �أث ��ره على الموا�ضع
المذكورة ،فال يكفي م�س ّمى الم�سح به فقط.

�آداب الحنوط

الأ ّولُ :يكره �إدخال الكافور في عين الميت �أو �أنفه �أو �أذنه.
الثانيُ :يكره و�ضع الكافور على النع�ش.
�ستحب �سحق الكافور باليد ال بالهاون.
الثالثُ :ي ّ
�ستحب و�ضع حنوط على ط ��رف �أنفه الأعلى و�إبطيه ول ّبته
الراب ��عُ :ي ّ
ومفا�صله.
�ستحب خلط الكافور ب�شيء من تربة قبر الح�سين Q
خام�س� �اًُ :ي ّ
لكن ال ُيم�س ��ح به الموا�ضع المنافية لالحترام .و �إذا زاد الكافور
يو�ضع على �صدره .

الدر�س ال�سابع
تكفني امليت
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ملا نيفكت
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عن النبي الأكرم :P
«من كفّن م�سلماً ك�ساه اهلل من �سند�س و�إ�ستبرق وحرير»(((.

كيفيّة التكفين

يجب تكفين الميت بثالثة �أثواب :مئزر وقمي�ص و�إزار.
الأ ّول :المئزر ،ويجب �أن ي�ستر بين ال�س ّرة والركبة.
الثان ��ي :القمي� ��ص ،ويج ��ب �أن ي�ستر م ��ا بين المنكبي ��ن �إلى ن�صف
ال�ساق.
الثالث :الإزار ،ويجب �أن ّ
يغطي تمام البدن ،بل يجب �أن يكون زائد ًا
على طول الج�سد ،وعر�ض ��ه بمقدار يمكن �أن يو�ضع �أحد جانبيه
ويلف عليه بحيث ي�ستر الج�سد.
على الآخرّ ،
تي�سر ،مق ّدم ًا للأ�شمل على غيره ،ولو
وعند تعذّر الجميع �أتى بما ّ
لم ُيمكن � اّإل �ستر العورة وجب.

((( بحار الأنوار  ،المجل�سي ،ج� ،79ص.94
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�شرائط قطعة الكفن

�-1إباح ��ة الكف ��ن ،ف�ل�ا يج ��وز التكفي ��ن بالمغ�ص ��وب ولو ف ��ي حال
اال�ضطرار.
� -2أن ال يك ��ون بالحري ��ر الخال� ��ص في ح ��ال االختيار ،ول ��و للطفل
والم ��ر�أة ،فال يجوز التكفين لجميع الموتى بالحرير الخال�ص � اّإل
مع اال�ضطرار.
�-3أن ال يكون بجلد الميتة في حال االختيار ،ويجوز مع اال�ضطرار.
�-4أن ال يك ��ون بالنج�س في حال االختيار ،ويجوز مع اال�ضطرار ،وما
ُعفي عنه في ال�صالة ال ُيعفى عنه هنا.
�-5أن ال يكون بجلد غير الم�أكول ،وال ب�شـعره ،وال بوبـره ،وال ب� ّأي جزء
منه في حال االختيار ،ويجوز في حال اال�ضطرار.
�-6أن ال يك ��ون بجلد الم�أكول عل ��ى الأحوط وجوب ًا في حال االختيار،
ويجوز مع اال�ضطرار.
ويج ��وز ب�صوفه و�شعره ووبره ،بل ل ��و عمل جلد الم�أكول على نحو
ي�صدق عليه الثوب يجوز في حال االختيار �أي�ض ًا.
م ��ع الدوران بي ��ن الممنوع ��ات ُيق� � ّدم النج�س ،ث � ّ�م الحرير على
الأح ��وط وجوب ًاّ ،ثم الم�أكولّ ،ثم غي ��ره ،وال ُيكفّن بالمغ�صوب بحال
من الأحوال.

ملا نيفكت
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�أ-ال ُي�شترط ق�صد القربة في التكفين.
بُ -يخ ��رج الكفن م ��ن �أ�صل الترك ��ة ،مق ّدم ًا على الدي ��ون والو�صايا
والميراث.
ج-كف ��ن الزوجة على زوجه ��ا ،ولو مع ي�ساره ��ا � ،اّإل �إذا كان ُم ِ
ع�سر ًا،
فيكون من تركتها.

�آداب الكفن

الأ ّول� :إج ��ادة الكفن ،ف� ّإن الأم ��وات يتباهون يوم القيامة ب�أكفانهم،
و ُيح�ش ��رون بها ،وق ��د ُكفِّن الإمام مو�سـ ��ى بن جعفر Qبكفن
قيمته �ألفا دينار ،وكان تمام القر�آن مكتوب ًا عليه.
الثاني� :أن يكون من القطن.
الثالث� :أن يكون �أبي�ض.
الرابع� :أن يكون من خال�ص المال وطهوره ،ال من الم�شتبهات.
الخام�س� :أن يكون من الثوب ا ّلذي �أحرم فيه �أو �ص ّلى فيه.
ال�س ��اد�س� :أن ُيجع ��ل ط ��رف الأيمن م ��ن اللفافة عل ��ى �أي�سر الميت،
والأي�سر منها على �أيمنه.
ال�سابع� :أن ُيخاط الكفن بخيوطه �إذا احتاج �إلى الخياطة.

56

�أحكام امليت

الثام ��ن� :أن يك ��ون المبا�شر للتكفين على طهارة من الحدث والأولى
�أن يغ�س ��ل َّ
الم�س قبل
كل م ��ا ّ
تنج�س م ��ن بدنه ،و�أن يغت�سل غ�س ��ل ّ
التكفين.
التا�س ��ع� :أن يكت ��ب عل ��ى حا�شي ��ة جمي ��ع قط ��ع الكفن م ��ن الواجب
والم�ستحب ح ّتى العمامة ا�سمه وا�سم �أبيه ب�أن يكتب:
«ف�ل�ان ب ��ن ف�ل�ان ي�ش ��هد �أن ال �إل ��ه � اّإل اهلل وحده ال �ش ��ريك له،
و�أنّ مح ّمداً ر�س ��ول اهلل  Pو�أنّ عل ّياً والح�س ��ن والح�س ��ين وعل ّياً
والحجة
ومح ّمداً وجعفراً ومو�سى وعل ّياً ومح ّمداً وعل ّياً والح�سن
ّ
القائم �أولياء اهلل و�أو�ص ��ياء ر�سول اهلل و�أئ ّمتي ،و�أنّ البعث والثواب
والعقاب حقّ ».
العا�ش ��ر� :أن ُيكتب عل ��ى كفنه تمام القر�آن ودعاء الجو�شن ال�صغير،
والكبي ��ر و�أن ُيكتب عليه البيت ��ان ال ّلذان كتبهم ��ا �أمير الم�ؤمنين
 Qعلى كفن �سلمان وهما:
وفـدت على الكري ��م بغــير زاد من الح�سن ��ات والقلب ال�سـليم
وحمـل الــزاد �أقبــح ك ِّــل �شــيء

�إذا كــ ��ان الوفــود عـلى الكريـم

و�إذا ل ��م تُكتب الأدعية المذكورة والق ��ر�آن على الكفن بل على و�صلة
وجعل ��ت على �ص ��دره �أو فوق ر�أ�س ��ه للأمن م ��ن التلويث كان
�أخ ��رى ُ
�أح�سن.

ملا نيفكت

57

الح ��ادي ع�ش ��ر� :أن ُيجع ��ل الميت حال التكفين م�ستقب ��ل القبلة مثل
حال االحت�ضار �أو بنحو حال ال�صالة.
ُلف
ع�صب بها و�سطه ،وخرقة �أخرى للفخذين ت ّ
الثاني ع�شر :خرقة ُي ّ
ُلف على فخذيه ل ّف ًا �شديد ًا على
عليهم ��ا ،تُ�ش ّد من الحقوينّ ،ثم ت ّ
وج � ٍ�ه ال يظهر منهما �شيء �إل ��ى الركبتينُ ،ث ّم ُيخ ��رج ر�أ�سها من
تحت رجليه �إلى الجانب الأيمن.
الثالث ع�ش ��ر� :أن يجعل �شيء من القطن �أو نحوه بين رجليه ،بحيث
ي�ست ��ر العورتين ويو�ضع عليه �شيء من الحنوط ،و�إن خيف خروج
�شيء من ُد ُب ��ره ُيجعل فيه �شيء من القطن ،وكذا لو خيف خروج
ال ��دم من منخريه ،وكذا بالن�سبة �إلى ُق ُب ��ل المر�أة وكذا ما �أ�شبه
ذلك.
الراب ��ع ع�ش ��ر :العمامة للرجل ،ويكفي فيه ��ا الم�س ّمى طو ًال وعر�ض ًا،
والأول ��ى �أن تكون بمقدار ُيدار عل ��ى ر�أ�سه ،و ُيجعل طرفاها تحت
حنكه على �ص ��دره ،الأيمن على الأي�سر ،والأي�سر على الأيمن من
ال�صدر.
الخام� ��س ع�ش ��ر :المقنعة للمر�أة ب ��دل العمامة ،ويكف ��ي فيها �أي�ض ًا
الم�س ّمى .ولفافة لثدييها ُي�ش ّدان بها �إلى ظهرها.
مكروهات الكفن �أمور:
�أحدها :قطعه بالحديد.
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الثاني :عمل الأكمام والزرور له �إذا كان جديد ًا ،ولو ُكفّن في قمي�صه
الملبو�س له حال حياته قطع �أزراره وال ب�أ�س ب�أكمامه.
الثالث :ب ّل الخيوط ا ّلتي ُيخاط بها بريقه.
الراب ��ع :تبخيره بدخان الأ�شياء الط ّيب ��ة الريح ،بل تطييبه ولو بغير
�ستحب تطييبه بالكافور والذريرة.
البخور ،نعم ُي ّ
الخام�س :كونه �أ�سود.
ال�ساد�س� :أن ُيكتب عليه بال�سواد.
ال�سابع :كونه من الك ّتان ولو ممزوج ًا.
العا�شر :جعل عمامته بال حنك.
الحادي ع�شر :كونه و�سخ ًا غير نظيف.
الثاني ع�شر :كونه مخيط ًا.

الدر�س الثامن
ال�صالة على امليت
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ع ��ن النب � ِّ�ي الأكرم « :Pم ��ن �ص� � ّلى عل ��ى الميت �ص� � ّلى عليه
جبرائيل و�سبعون �ألف �ألف ملك ،وغُ فر له ما تق ّدم من ذنوبه وما
ت�أخّ ر»(((.

وجوب ال�صالة

تجب ال�صالة على ك ّل ميت ب�شروط:
�-1أن يكون م�سلم ًا.
وال تج ��وز على الكافر ،وال تجوز على من ُحكم بكفره م ّمن انتحل
الإ�سالم.
وتجب على �أطف ��ال الم�سلمين ح ّتى ولد الزنا ،ومن وجد ميت ًا في
بالد الم�سلمين ُيلحق بهم ،وكذا لقيط دار الإ�سالم.
�ست �سني ��ن قمر ّية ،فال تجب ال�صالة على
2ـ� �ـ �أن يكون قد �أكمل ّ
من لم ُيكمل ذلك.
((( ثواب الأعمال ،ال�صدوق� ،ص.292
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مح ّل ال�صالة

مح ّله ��ا بع ��د الغُ�سل والتكفي ��ن ،وقبل الدف ��ن .لكن ل ��و ُدفن قبل
ال�ص�ل�اة ال يج ��وز نب�شه لأجل ال�ص�ل�اة بل ُي�ص ّلى عل ��ى قبره ،ما لم
يم�ض م ّدة تال�شى فيها بحيث خرج عن �صدق ا�سم الميت.

�شرائط �صالة الميت

الأ ّول :تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام.
الثاني :ن ّية القُربة.
الثال ��ث :ا�ستقب ��ال الم�ص ّل ��ي لل ِقبلة قائم� � ًا ،و�أن يو�ض ��ع الميت �أمام
الم�ص ّل ��يُ ،م�ستلقي ًا على قفاه ،محاذي� � ًا للم�ص ّلي ،و�أن يكون ر�أ�س
الميت �إلى يمين الم�ص ّلي ،ورجل الميت �إلى ي�سار الم�ص ّلي.
الرابع :عدم الحائل بين الم�ص ّلي وبين الميت ،وال ب�أ�س بالنع�ش.
الخام�س� :أن ال يكون بينهما ُبع ٌد ُمفرِ ط على وجه ال ي�صدق الوقوف
عليه � ،اّإل في الم�أموم مع اتّ�صال ال�صفوف.
ال�ساد�س� :أن ال يكون �أحدهما �أعلى من الآخر عل ّو ًا ُمفرِ ط ًا.
�شرائط الم�ص ّلي وهي �أمور:
الأ ّول :الإيمان.
�صحتها) عن المك ّلفين
الثاني :ال تُجزي �صالة
ال�صبي المم ّيز (مع ّ
ّ
على الأحوط وجوب ًا.

يملا ىلع ةالصلا
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فت�صح �صالة المر�أة ولو على الرجل.
�أ -ال ُي�شترط الذكورة،
ّ
ب -ال ُي�شت ��رط فيه الطهارة من الحدث والخب ��ث ،وال �سائر �شروط
ال�صالة ذات الركوع وال�سجود .وال ترك موانعها � ،اّإل مثل القهقهة
والتكلُّ ��م فالأح ��وط وجوب ًا تركها ب ��ل الأحوط ا�ستحباب� � ًا مراعاة
جميع ما ُيعتبر فيها.

كيفيّة �صالة الميت

ه ��ي �أن ي�أت ��ي بخم� ��س تكبي ��رات ي�أت ��ي بال�شهادتين بع ��د الأولى
النبي  Pبعد الثانية ،والدعاء للم�ؤمنين والم�ؤمنات
وال�صالة على ّ
وتتم
بع ��د الثالث ��ة .والدع ��اء للميت بعد الرابع ��ة ّثم ُيك ِّب ��ر الخام�سة ّ
ال�صالة بذلك.
وعليه فيجزي �أن يقول بعد ن ّية القُربة وتعيين الميت ولو �إجما ًال:
اهلل �أكبر �أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل ،و� ّأن مح ّمد ًا ر�سول اهلل،
هم ِّ
�صل على مح ّمد و�آل مح ّمد،
اهلل �أكبر ،ال ّل ّ
هم اغفر للم�ؤمنين والم�ؤمنات،
اهلل �أكبر ،ال ّل ّ
هم اغفر لهذا الميت،
اهلل �أكبر ،ال ّل ّ
اهلل �أكبر.
والأف�ضل �أن يقول بعد التكبيرة الأولى:
�أ�شهد �أن ال �إله � اّإل اهلل وحده ال �شريك له� ،إله ًا واحد ًا �أحد ًا �صمد ًا
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ف ��رد ًا ح ّي ًا ق ّيوم� � ًا دائم ًا �أبد ًا لم ي ّتخ ��ذ �صاحبة وال ول ��د ًا ،و�أ�شهد � ّأن
مح ّمد ًا عبده ور�سوله� ،أر�سله بالهدى ودين الحق ل ُيظهره على الدين
ك ّله ،ولو كره الم�شركون.
وبعد الثانية:
هم ِّ
�صل على مح ّمد و �آل مح ّمد ،وبارك على مح ّمد و�آل مح ّمد،
ال ّل ّ
وترحمت على
وارح ��م مح ّمد ًا و�آل مح ّمد� ،أف�ضل م ��ا �ص ّليت وباركت ّ
�إبراهي ��م و�آل ابراهي ��م �إنّك حميد مجيدِّ ،
و�صل عل ��ى جميع الأنبياء
والمر�سلين.
َ
وبعد الثالثة:
ال ّله � ّ�م اغف ��ر للم�ؤمني ��ن والم�ؤمن ��ات ،والم�سلمي ��ن والم�سلمات،
هم بيننا وبينه ��م بالخيرات� ،إنّك
الأحي ��اء منهم والأموات ،تاب ��ع ال ّل ّ
على ك ّل �شيء قدير.
وبعد الرابعة:
الم�سجى ق ّدامنا عبدك وابن عبدك ،وابن �أمتك،
هم � ّإن ه ��ذا
ال ّل ّ
ّ
ن ��زل بك ،و�أنت خير منزول به ،ال ّله � ّ�م �إنّك قب�ضت روحه �إليك ،وقد
هم �إنّا ال نعلم منه � اّإل
غني ع ��ن عذابه ،ال ّل ّ
احت ��اج �إلى رحمتك ،و�أنت ّ
هم �إن كان ُم ِ
ح�سن ًا فزد في �إح�سانه ،و�إن
خير ًا ،و�أنت �أعلم به منّا ،ال ّل ّ
هم اح�شره مع من
كان ُم�سيئ� � ًا فتجاوز عن �س ّيئاته ،واغفر لنا وله ،ال ّل ّ
يت � اّ
هم �ألحقه بنب ّيك
�وله و ُيح ّبه ،و�أبعده م ّمن يتب ّرء منه و ُيبغ�ض ��ه ،ال ّل ّ
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هم اكتبه
وع� � ِّرف بينه وبينه وارحمنا �إذا توفّيتنا ،يا �إله العالمين ،ال ّل ّ
عن ��دك في �أعل ��ى عل ّيين ،واخ ُلف عل ��ى عقبه ف ��ي الغابرين ،واجعله
م ��ن ُرفقاء مح ّمد و�آله الطاهري ��ن ،وارحمه و�إ ّيانا برحمتك يا �أرحم
الراحمين.
و�إن كان الميت امر�أة يقول بدل قوله:
الم�سجى) �إلى �آخره:
(هذا
ّ
الم�سجاة ق ّدامنا �أمتك ،وابنة عبدك وابنة �أمتك،
هذه
ّ
و�أتى ب�سائر ال�ضمائر م�ؤنّث ًَا.
فتتم ال�صالة بذلك.
ثم ُيك ِّبر التكبيرة الخام�سةّ ،

�صالة الميت جماعة

ت�صح �صالة المي ��ت جماعة ،ولكن ال يتح ّمل الإم ��ام �شيئ ًا عن
ـ� �ـ ّ
الم�أموم.
ــ من �أدرك الإمام في �أثناء ال�صالة جاز له الدخول معه ،وتابعه
فـ ��ي التكبـير ،لكـن ي�أتـ ��ي بوظيفتـه مـن الدعـ ��اء ،ال بوظيفة الإمـام،
وعندما ينتهي الإمام ينفرد الم�أموم و ُيكمل ال�صالة.
ال�صالة على جنازات متع ِّددة:
�إذا اجتمعت جنازات فالأولى ال�صالة على ِّ
كل واحد منفرد ًا ،و�إن
�أراد الت�شريك فهو على وجهين:
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الأ ّول� :أن يو�ض ��ع الجميع ق� � ّدام الم�ص ّلي مع المح ��اذاة والأولى مع
اجتماع الرجل والمر�أة جعل الرجل �أقرب �إلى الم�ص ّلي.
ال�صف
الثان ��ي� :أن يجع ��ل الجميع �ص ّف ًا واحد ًا ويقوم الم�ص ّلي و�سط
ّ
ب�أن يجعل ر�أ�س ِّ
كل واحد عند �إلية الآخر �شبه الدرج ،و ُيراعي في
الدع ��اء لهم بعد التكبير الرابع تثني ��ة ال�ضمير �أو جمعه وتذكيره
وت�أنيثه ،ويج ��وز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ،كما �أنه
يجوز الت�أنيث بلحاظ الجنازة.
�آداب ال�صالة على الميت ،وهي �أمور:
الأ ّول� :أن يك ��ون الم�ص ّل ��ي عل ��ى طه ��ارة م ��ن الو�ض ��وء �أو الغُ�سل �أو
التي ّمم.
الثاني� :أن يقف الإمام والمنفرد عند و�سط الرجل.
الثالث� :أن يكون الم�ص ّلي حافي ًا ،بل ُيكره ال�صالة بالحذاء دون مثل
الخف والجورب.
ّ
الرابع :رفع اليدين عند التكبير.
الخام� ��س� :أن يق ��ف قريب ًا م ��ن الجنازة بحيث لو ه ّب ��ت الريح و�صل
ثوبه �إليها.
ال�س ��اد�س� :أن يرف ��ع الإم ��ام �صوت ��ه بالتكبيرات والأدعي ��ة .و�أن ُي�س ّر
الم�أموم.
ال�سابع :اختيار الموا�ضع المعتادة لل�صالة ا ّلتي هي مظان االجتماع
وكثرة الم�ص ّلين.
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الثام ��ن� :أن ال توق ��ع ف ��ي الم�ساج ��د ،ف�إ ّن ��ه مك ��روه ع ��دا الم�سج ��د
الحرام.
التا�سع� :أن تكون بالجماعة.
العا�شر� :أن يقف الم�أموم خلف الإمام و�إن كان واحد ًا.
الحادي ع�شر :االجتهاد في الدعاء للميت والم�ؤمنين.
الثاني ع�شر� :أن يقول قبل ال�صالة (ال�صالة) ثالث مرات.
�صف
الثال ��ث ع�ش ��ر� :أن تق ��ف الحائ� ��ض �إذا كانت مع الجماع ��ة في ٍّ
وحدها.
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الدر�س التا�سع
الدفن
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ع ��ن الر�سول الأكرم « :Pمن احتفر لم�س ��لم قبراً محت�س ��باً،
ح ّرمه اهلل على النار وب ّو�أه بيتاً في الجنة»(((.

وجوب الدفن

يجب دفن ك ّل ميت م�سلم ،ح ّتى لو كان �سقط ًا لم تلجه الروح.

كيفيّة الدفن

يجب في الدفن �أمور ،وهي:
الأ ّول :المواراة في حفيرة من الأر�ض ،فال ُيجزي الو�ضع على �سطح
الأر�ض والبناء عليه.
الثان ��ي :كون الحفي ��رة بحيث ت�أمن ج ّثته من ال�سب ��اع وتُكتم رائحته
عن النا�س.
الثال ��ث :يجب ك ��ون الميت م�ستقبل ال ِقبلة ،ب� ��أن ُي�ضجعه على جنبه
الأيم ��ن ،وتكون مقاديم بدنه �إلى القبل ��ة ،ويكون ر�أ�سه �إلى يمين
من ي�ستقبل القبلة ،ورجاله �إلى ي�ساره.
((( ثواب الأعمال ،ال�صدوق� ،ص.292
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بع�ض �أحكام الدفن

وال�سن
�أ -يج ��ب دف ��ن الأجزاء المنف�صل ��ة عن الميت ،ح ّت ��ى ال�شَّ عر
ّ
والظفر ،ويجب دفنها مع بدن الميت مع الإمكان.
ب -ال يجوز الدفن في الأر�ض المغ�صوبة ،ومنها الأرا�ضي الموقوفة
لغير الدفن.
ج -ال يج ��وز نب�ش قبر الميت قبل اندرا�س البدن .ولو ُنب�ش جاز دفن
الغير معه ،و�إن كان الأحوط ا�ستحباب ًا ترك دفنه فيه.
د -ال يجوز الدفن في الم�ساجد مطلق ًا (ولو لم ي�ؤ ِّد �إلى الإ�ضرار).
ه� �ـ -ال يجوز دفن الك ّف ��ار و�أوالدهم في مقب ��رة الم�سلمين ،وال دفن
الم�سلم في مقبرة ال ُكفّار ،ولو ُدفن ع�صيان ًا �أو ن�سيان ًا يجوز نب�شه
ونقله ،بل يجب ذلك �إذا كان البقاء هتك ًا له.

نب�ش القبر

يحرم نب�ش قبر الم�سلم  � ،اّإل مع العلم باندرا�سه و�صيرورته رميم ًا
وتراب ًا � ،اّإل في حاالت ،منها:
� -1إذا ُدفن في مكان مغ�صوب ،وال يجب على المالك الر�ضا ببقائه
مجان ًا �أو بالعو�ض ،و�إن كان الأولى بل الأحوط �إبقا�ؤه ولو بالعو�ض،
ّ
خ�صو�ص� � ًا فيم ��ا �إذا كان وارث� � ًا �أو رحم� � ًا �أو ُدفن في ��ه ا�شتباه ًا،
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وكذل ��ك الدفن مع الكفن المغ�صوب �أو مال �آخر مغ�صوب فيجوز
النب�ش لأخذه.
� -2إذا ُدف ��ن بال غ�س ��ل �أو كفن �أو حنوط مع التم ّك ��ن منها ،ك ّل ذلك
م ��ع عدم ف�ساد البدن وعدم الهت ��ك على الميت ،وال يجوز النب�ش
لذل ��ك �إذا كان النق�ص لعذر كم ��ا �إذا لم يوجد الماء �أو الكفن �أو
الكاف ��ور ّثم وجد بع ��د الدفن  ،و�أ ّما �إذا ُدفن بال �صالة فال ُينب�ش
لأجل تداركها قطع ًا ،بل ُي�ص ّلى على قبره كما تق ّدم.
� -3إذا تو ّقف �إثبات حقٍّ من الحقوق على م�شاهدة ج�سده.
� -4إذا ُدفن في مكان يوجب هتكه ،كما �إذا ُدفن في بالوعة �أو مزبلة،
وكذا �إذا ُدفن في مقبرة الكفّار.
 -5لنقله �إلى الم�شاهد الم�ش ّرفة مع �إي�صاء الميت ،فخولف ع�صيان ًا
�أو ن�سيان� � ًا �أو جه�ل ً�ا ف ُدفن في مكان �آخر ،لو ل ��م يتغ ّير البدن وال
يتغ ّي ��ر �إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك والإيذاء ،ومنها لو خيف
عليه من َ�س ُبع �أو �سيل �أو عد ّو ونحو ذلك.
من م�ستح ّبات الدفن وهي �أمور:
الأ ّول� :أن يكون عمق القبر �إلى الترقوة �أو �إلى قامة.
الثان ��ي� :أن تو�ضع الجن ��ازة دون القبر بذراعين �أو ثالثة �أو �أزيد من
ذل ��كُ ،ث ّم ُينقل قلي�ل ً�ا ويو�ضع ُث ّم ُينقل قلي ًال ويو�ضعُ :ث ّم ُينقل في
متر�س ًال لي�أخذ الميت �أُهبته.
الثالثة ّ
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الثالث� :أن ُي�س ّل من نع�شه �سلاّ ً ف ُير�سل �إلى القبر برفق.
الراب ��ع� :أن تُح ّل عقد الكف ��ن بعد الو�ضع في القبر ،ويبد�أ من طرف
الر�أ�س.
الخام� ��س� :أن يح�سر عن وجهه ،و يجعل خ ّده على الأر�ض ،و ُيعمل له
و�سادة من تراب.
ال�س ��اد�س� :أن يك ��ون م ��ن ي�ضعه في القب ��ر على طه ��ارة مك�شوف
الر�أ� ��س ،نازع� � ًا عمامت ��ه ورداءه ونعلي ��ه ،ب ��ل وخ ّفي ��ه � اّإل
ل�ض ��رورة.
ِ
المبا�شر لو�ضع المر�أة في القبر محارمها �أو
ال�سابع� :أن يكون
زوجها ،ومع عدمهم ف�أرحامها ،و� اّإل فالأجانب.
الثام ��ن :تلقين ��ه بعد الو�ض ��ع في ال ّلح ��د ،ب�أن ي�ض ��رب بيده على
منكبه الأيم ��ن ،وي�ضع يده ال ُي�سرى على منكب ��ه الأي�سر بق ّوة ،و ُيدني
فمه �إلى �أذنه و ُيح ّركه تحريك ًا �شديد ًاُ ،ث ّم يقول :ا�سمع افهم يا فالن
بن فالن (ثالث م ّرات ذاكر ًا ا�سمه وا�سم �أبيه)ّ ،ثم يقول« :هل �أنت
عل ��ى العه ��د ا ّل ��ذي فارقتنا عليه من �ش ��هادة �أن ال �إله � اّإل اهلل وحده
ال �ش ��ريك ل ��ه ،و�أنّ مح ّم ��داً  Pعب ��ده ور�س ��وله ،و�س� � ّيد النبيين،
وخات ��م المر�س ��لين ،و�أنّ عل ّي� �اً �أمي ��ر الم�ؤمنين ،و�س� � ّيد الو�ص ��يين،
و�إم ��ام افتر�ض اهلل طاعته على العالمين ،و�أن الح�س ��ن والح�س ��ين
علي ،وجعفر بن مح ّمد ،ومو�س ��ى
وعلي بن الح�س ��ين ،ومح ّمد بن ّ
ّ
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علي ،وعل � ّ�ي بن مح ّمد،
وعلي بن مو�س ��ى ،و مح ّمد بن ّ
ب ��ن جعف ��رّ ،
�دي �ص ��لوات اهلل عليهم
الحجة المه � ّ
والح�س ��ن ب ��ن عل � ّ�ي ،والقائ ��م ّ
�أئ ّم ��ة الم�ؤمني ��ن ،وحج ��ج اهلل على الخل ��ق �أجمعي ��ن ،و�أئمتك �أئمة
هدى �أبرار ،يا فالن بن فالن �إذا �أتاك الملكان المق ّربان ر�س ��ولين
م ��ن عن ��د اهلل تب ��ارك وتعالى و�س� ��أالك عن ر ِّبك ،وع ��ن نب ِّيك ،وعن
دين ��ك ،وع ��ن كتابك ،وعن ِقبلتك وعن �أئ ّمتك فال تخف وال تحزن
وق ��ل في جوابهما :اهلل ر ّبي ،ومح ّمد  Pنب ّيي ،والإ�س�ل�ام ديني،
علي ب ��ن �أبي
والق ��ر�آن كتاب ��ي ،والكعب ��ة قبلت ��ي ،و�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن ّ
طال ��ب �إمامي ،والح�س ��ن بن عل � ّ�ي المجتبى �إمامي ،والح�س ��ين بن
وعلي زين العابدين �إمامي ومح ّمد
علي ال�ش ��هيد بكربالء �إماميّ ،
ّ
الباق ��ر �إمام ��ي ،وجعفر ال�ص ��ادق �إمامي ،ومو�س ��ى الكاظ ��م �إمامي،
وعلي الهادي �إمامي،
وعلي الر�ضا �إمامي ،ومح ّمد الجواد �إماميّ ،
ّ
والحجة المنتظر �إمامي ه�ؤالء �صلوات
والح�سن الع�سكري �إمامي،
ّ
اهلل عليهم �أجمعين �أئ ّمتي و�س ��ادتي وقادتي و�ش ��فعائي ،بهم �أتو ّلى،
ومن �أعدائهم �أتب ّرء في الدنيا والآخرة ث ّم اعلم يا فالن بن فالن
الرب ،و�أنّ مح ّمداً ِ Pنع َم الر�س ��ول،
�أنّ اهلل تب ��ارك وتعال ��ى ِنع� � َم ّ
و�أنّ عل � َّ�ي بن �أبي طالب و�أوالده المع�ص ��ومين الأئ ّمة الإثني ع�ش ��ر
ِنع َم الأئ ّمة ،و�أنّ ما جاء به مح ّمد  Pحقّ  ،و�أنّ الموت حقّ  ،و�س�ؤال
منكر ونكير في القبر حقّ  ،والبعث والن�ش ��ور حقّ  ،وال�ص ��راط حقّ ،
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والميزان حقّ  ،وتطاير الكتب حقّ  ،و�أنّ الجنّة حقّ  ،والنار حقّ  ،و�أنّ
ال�ساعة �آتية ال ريب فيها ،و�أنّ اهلل يبعث من في القبور».
ّثم يقول�( :أفهمت يا فالن).
ّثم يق ��ول« :ث ّبتك اهلل بالق ��ول الثابت ،وهداك اهلل �إلى �ص ��راط
م�ستقيم ،ع ّرف اهلل بينك وبين �أوليائك في م�ستق ٍّر من رحمته».
ثم يقول« :ال ّله ّم جاف الأر�ض عن جنبيه ،وا�صعد بروحه �إليك،
ول ّق ��ه منك برهاناً ،ال ّله ّم عف ��وك عفوك» ،والأولى �أن ُيلقّن بما ُذكر
عربي.
من
العربي وبل�سان الميت �أي�ض ًا �إن كان غير ّ
ّ
التا�سع� :أن ّ
ير�ش الماء ،والأولى �أن ي�ستقبل القبلة ويبتدء بالر�ش من
عن ��د الر�أ�س �إل ��ى الرجلّ .ثم يدور به على القب ��ر ح ّتى يرجع �إلى
الر�أ�سّ ،ثم ّ
ير�ش على الو�سط ما يف�ضل منه.
من مكروهات الدفن وهى �أمور:
الأ ّول :دفن م ّيتين في قبر واحد.
الثاني� :أن ُيهيل ذو الرحم على رحمه التراب.
الثالث :رفع القبر عن الأر�ض �أزيد من �أربع �أ�صابع مف ّرجات.
رب العالمين.
ال ّله ّم �إنّا ن�س�ألك ح�سن العاقبة ،والحمد هلل ّ

