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أحكام األموات/ املقدمة

المقدمة
املوت تلك احلقيقة الثابتة اليت البّد أن 
ميّر بها اجلميع وكفى  بذلك  عربة  حني 
تنظر إىل آثار املاضني، ثم اسأل نفسك أين 
وأجياهلا  السالفة  االمم  تلك  كل  ذهبت 
املتعاقبة يوم: )أصبحت مساكنهم أجداثًا، 
أتاهم،  من  يعرفون  ال  مرياثًا،  وأمواهلم 
من  جييبون  وال  بكاهم،  من  حيفلون  وال 

دعاهم(  ))). 
َوُعُيوٍن* َجنَّاٍت  ِمْن  َتَرُكوا   وRَكْم 

َكاُنوا  َوَنْعَمٍة  َكِريٍم*  َوَمَقاٍم  َوُزُروٍع   
َقْومًا  َوَأْوَرْثَناَها  َكَذِلَك  َفاِكِهنَي*  ِفيَها 

 .(((  Qآَخِريَن
))( نهج البالغة حتقيق صاحل: ص352.

))( سورة الزخرف: آية 25 - 28.
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ثّم أين ذهب من تعرف ممن ذهب؟  
أين آباؤك السابقون، واجدادك املاضون.. 
لقد  فالن..؟!  أين  فالن..  أين  فالن..  أين 
وبالسعة  بطنًا،  ااَلرض  بظهر  )استبدلوا 

ضيقًا، وبااَلهل غربة، وبالّنور ظلمة(  ))). 
كلنا يف غفلة واملوت يغـدو ويـروح  
ُنح على نفسك يا مسكيـن إن كنت تنوح 

لست بالباقي ولو عّمرت ما عّمـر نـوح
قبل  قلت  يوَم  احلسن  أبا  يا  اهلل  رمحك 
وأنا  صاحبكم،  باأَلمس  )أنا  موتك:  ساعة 
اليوم عربة لكم، وغداً مفارقكم،... ليعظكم 
أطرايف،  وسكون  ِاطراقي،  وخفوت  هدوِّي، 
البليغ  املنطق  من  للمعتربين  أوعظ  فاّنه 

والقول املسموع())). 
  ويوم قلت يا سيدي:   )واعلموا أّنه ليس 

))( نهج البالغة حتقيق صاحل: ص166.
))( املصدر السابق: ص207.
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هلذا اجللد الّرقيق صرب على النار، فارمحوا 
مصائب  يف  جربتموها  قد  فاّنكم  نفوسكم 

الدنيا   . 
الشوكة  من  أحدكم  جزع  أفرأيتم 
تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء حترقه؟ 
فكيف ِاذا كان بني طابقني من نار ضجيع 

حجر وقرين شيطان؟  
النار،  على  غضب  ِاذا  مالكًا  أن  أعلمتم 
زجرها  واذا  لغضبه،  بعضًا  بعضها  حّطم 

توّثبت بني أبوابها جزعًا من زجرته؟! ())). 
 آن لك وقد تكلفت أن ختاف املوت هلول 
ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْوَنَها  Rَيْوَم  املوت:  بعد  ما 
َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت  ا  َعمَّ ُمْرِضَعٍة 
ُهْم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس  َوَتَرى  َلَها  مَحْ ٍل  مَحْ
Rَيْوَم   .)((  Qَشِديٌد اهللَِّ  َعَذاَب  َوَلِكنَّ  ِبُسَكاَرى 

))( نهج البالغة حتقيق صاحل: ص267.
))( سورة احلج: آية 2.
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َضراً  ُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ ُمْ َتِ
َوَبْيَنُه  َبْيَنَها  َأنَّ  َلْو  َتَودُّ  ُسوٍء  ِمْن  َعِمَلْت  َوَما 
َواهللَُّ  َنْفَسُه  اهللَُّ  ُرُكْم  ذِّ َوحُيَ َبِعيداً  َأَمداً 

 .)((  Qَرُءوٌف ِباْلِعَباِد
 وليكن املّيت أو احملتضر مذكراً لك مبا 
سيؤول إِِليه مصريك.. ال خميفًا مرعبًا لك .  

))( سورة آل عمران: آية 30.
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في ما يتعلق بالمحتضر 
مما هو وظيفة الغير

وهي أمور))(:
بوضعه على  القبلة  إىل  توجيهه  األول: 
القبلة،  إىل  وجهه  كان  جلس  لو  وجه 
يبعد  ال  بل  قوة))(،  عن  خيلو  ال  ووجوبه 
مل  وإن  أيضًا،  نفسه  احملتضر  على  وجوبه 
ميكن بالكيفية املذكورة فباملمكن منها)3(، 
على  مضطجعًا  أو  جالسًا،  فبتوجيهه  وإال 
اجللوس،  تعذر  مع  األيسر  على  أو  األمين 
والصغري  واإلمرأة،  الرجل  بني  فرق  وال 
وجيب  مسلمًا)4(،  يكون  أن  بشرط  والكبري، 
))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 

ظله(: ج1، ص282.
على  وجوبه  عدم  واألظهر  تأمل  القوة  يف  قوة(:  عن  خيلو  )ال   )((

احملتضر نفسه وإن كان أحوط..
)3( )فباملمكن منها(: ال جيب ذلك وال بقية الكيفيات، نعم يؤتي بها 

رجاءاً.
)4( )أن يكون مسلمًا(: بل مؤمنًا.
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اإلمكان،  مع  وليه  بإذن  ذلك))(  يكون  أن 
احلاكم  من  االستئذان  فاألحوط))(  وإال 
االستقبال  مراعاة  واألحوط  الشرعي، 
بالكيفية املذكورة يف مجيع احلاالت)3( إىل 
فاألوىل  وبعده  الغسل،  من  الفراغ  بعد  ما 
عليه  الصالة  حني  يوضع  ما  بنحو  وضعه 
املغرب)4(  إىل  رأسه  جبعل  الدفن  حال  إىل 

ورجله إىل املشرق.
الشهادتني  تلقينه  يستحب  الثاني: 
وسائر   Bعشر االثين  باألئمة  واإلقرار 
بل  يفهم،  وجه  على  احلقة،  االعتقادات 
ويناسب  ميوت،  أن  إىل  تكرارها  يستحب 
احملتضر  برضا  علم  اذا  اال  االحوط  على  ذلك(:  يكون  أن  )جيب   )((
الولي  من  االستئذان  اىل  حاجة  ال  فانه  قاصراً  يكن  ومل  به  نفسه 

حينئٍذ.
))( )واال فاالحوط(: استحبابًا وكذا فيما بعده.

)3( )يف مجيع احلاالت(: اي حاالت كونه على األرض ال مطلقًا.
اجلنوب  نقطة  يف  قبلته  تكون  فيما  املغرب(:  اىل  رأسه  )جبعل   )4(
كما  يساره  اىل  ورجليه  املصلي  ميني  اىل  رأسه  جعل  والضابط 

سيجيء.
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قراءة العديلة.
وأيضًا  الفرج،  كلمات  تلقينه  الثالث: 
من  الكثري  لي  اغفر  )اللهم  الدعاء:  هذا 
اليسري من طاعتك(  معاصيك، واقبل مين 
عن  ويعفو  اليسري  يقبل  من  )يا  وأيضًا: 
الكثري اقبل مين اليسري واعف عين الكثري، 
)اللهم  وأيضًا:  الغفور(،  العفو  أنت  إنك 

ارمحين فإنك رحيم(.
الرابع: نقله إىل مصاله إذا عسر النزع، 

بشرط أن ال يوجب أذاه.
اخلامس: قراءة سورة )يس( و)الصافات( 
لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسي إىل )ُهْم 
)ِإنَّ  وهي:  السخرة  وآية  َخاِلُدوَن())(،  ِفيَها 
َواأَلْرَض())(،  َمَواِت  الَِّذي َخَلَق السَّ َربَُّكْم اهللَُّ 
آخر سورة  آيات من  اآلية، وثالث  آخر  إىل 

))( سورة البقرة: آية57).
))( سورة يونس: آية3.
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َمَواِت َوَما يِف اأَلْرِض( ))(،  البقرة )هلِلَِّ َما يِف السَّ
إىل آخر السورة، ويقرأ سورة األحزاب، بل 

مطلق قراءة القرآن.
في المستحبات بعد الموت

وهي أمور))(: 
األول: تغميض عينيه وتطبيق فمه.

الثاني: شّد فكيه.
الثالث: مّد يديه إىل جنبيه.

الرابع: مّد رجليه.
اخلامس: تغطيته بثوب.

مات  الذي  املكان  يف  اإلسراج  السادس: 
فيه إن مات يف الليل.

ليحضروا  املؤمنني  إعالم  السابع: 
جنازته.

))( سورة البقرة: آية84).
))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 

ظله(: ج1، ص284.
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أحكام األموات/ يف املكروهات

الثامن: التعجيل يف دفنه، فال ينتظرون 
النهار إن مات  النهار، وال  الليل إن مات يف 
يف الليل، إال إذا شك يف موته فينتظر حتى 
اليقني، وإن كانت حامال مع حياة ولدها 
ثم  إلخراجه  األيسر  جنبها  يشق  أن  فإىل 

خياطته.
في المكروهات

وهي أمور))(: 
فإنه  النزع،  حال  يف  ميس  أن  األول: 

يوجب أذاه.
الثاني: تثقيل بطنه حبديد أو غريه.

الشيطان  فإن  وحده،  إبقاؤه  الثالث: 
يعبث يف جوفه.

عنده  واحلائض  اجلنب  حضور  الرابع: 
حالة االحتضار.

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص284.
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اخلامس: التكلم زائداً عنده. 
السادس: البكاء عنده.

السابع: أن حيضره عملة املوتى.
النساء وحدهن،  الثامن: أن خيلى عنده 

خوفًا من ُصراخهن عنده.
تغسيل الميت

السؤال: ومن ُيَغسل امليت؟
وُتَغسل  الذكر  الذكر  ُيَغسل  اجلواب: 
األنثى األنثى، إال يف الزوج والزوجة فيجوز 
لكل منهما تغسيل اآلخر وكذا الصيب غري 
جيوز  فإّنه  واألنثى  الذكر  سواء  املميز 
احملرم  وهكذا  واألنثى،  للذكر  تغسيله 
فإنه جيوز له أن يغسل مرمه غري املماثل 
األحوط  على  املماثل  يوجد  مل  إذا  فيما  له 

وجوبًا.
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أحكام األموات/ يف آداب غسل امليت

السؤال: وكيف ُيَغسل امليت؟
اجلواب: يغسل ثالثة أغسال.

األول: مباء السدر))(. 
والثاني: مباء الكافور.

والثالث: باملاء القراح )اخلالص())(.
الرأس  أواًل  يغسل  غسلة   كل  ويف 
والرقبة ثم يغسل النصف األمين من البدن 

ثم يغسل النصف األيسر من البدن)3(. 
في آداب غسل الميت

وهي أمور)4(:
من  عال  مكان  على  جيعل  أن  األول: 
وضعه  واألوىل   ، غريها  أو  دّكة  أو  سرير 
))( أي: املاء املخلوط بشيء من السدر على أن تكون كمية السدر يف 

املاء قليلة حبيث يبقى املاء مطلقًا. 
))( أي: اخلالي من السدر والكافور.

)3( الفتاوى امليسرة: ص102.
)4( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 

ظله(: ج1، ص303.
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شجر  من  املتخذ  السرير  ساجة  على 
السرير  مطلق  وبعده  اهلند  يف  خمصوص 
وبعده املكان مثل الدّكة ، وينبغي أن يكون 

مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
القبلة  مستقبل  يوضع  أن  الثاني: 

كحالة االحتضار، بل هو أحوط.
الثاث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه 
وإن استلزم فتقه بشرط اإلذن من الوارث))( 
البالغ الرشيد، واألوىل أن جيعل هذا ساتراً 

لعورته.
الرابع: أن يكون حتت الظالل من سقف 

أو خيمة، واألوىل األول.
اخلامس: أن حيفر حفرية الغسالته.

السادس: أن يكون عاريًا مستور العورة.

))( )بشرط االذن من الوارث(: بل ممن له احلبوة وهو الولد االكرب 
إن كان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولي.
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الغاسل  كان  وإن  عورته  سرت  السابع: 
واحلاضرون ممن جيوز هلم النظر إليها.

بل وكذا  برفق،  تليني أصابعه  الثامن: 
مجيع مفاصله إن مل يتعسر، وإال تركت 

حباهلا.
إىل  التغسيل  قبل  يديه  غسل  التاسع: 
مرات،  ثالث  غسل  كل  يف  الذراع  نصف 
واألوىل أن يكون يف األول مباء السدر ويف 

الثاني مباء الكافور ويف الثالث بالقراح.
أو  السدر  بَرغَوة  رأسه  غسل  العاشر: 
اخلطمي مع احملافظة على عدم دخوله يف 

أذنه أو أنفه.
احلادي عشر: غسل فرجيه))( بالسدر أو 
اأُلشنان ثالث مرات قبل التغسيل، واألوىل 
خرقة  اليسرى  يده  على  الغاسل  يلف  أن 

))( )غسل فرجيه(: من غري مماسة أذا كانت مرمة.
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ويغسل فرجه.
يف  برفق  بطنه  مسح  عشر:  الثاني 
الغسلني األولني، إال إذا كانت امرأة حاماًل 

مات ولدها يف بطنها.
من  كل  يف  يبدأ  أن  عشر:  الثالث 
األغسال الثالثة بالطرف األمين من رأسه.

الرابع عشر: أن يقف الغاسل إىل جانبه 
األمين.

إىل  يديه  الغاسل  غسل  عشر:  اخلامس 
يف  مرات  ثالث  املنكبني  إىل  بل  املرفقني 

كل من األغسال الثالثة.
عند  بدنه  ميسح  أن  عشر:  السادس 
أن  إال  االستظهار،  لزيادة  بيده  التغسيل 
خياف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي 

بصّب املاء عليه.
 السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست ِقَرب.
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بثوب  الفراغ  بعد  تنشيفه  عشر:  الثامن 
نظيف أو حنوه.

من  كل  قبل  يوضأ  أن  عشر:  التاسع 
الغسلني األولني وضوء الصالة مضافًا إىل 

غسل يديه إىل نصف الذراع.
من  عضو  كل  يغسل  أن  العشرون: 
الثاثة يف كل غسل من األغسال  األعضاء 

الثالثة ثالث مرات.
الغاسل  كان  إن  والعشرون:  احلادي 
إىل  رجليه  فليغسل  تكفينه  يباشر 

الركبتني.
الغاسل  يكون  أن  والعشرون:  الثاني 
عند  واالستغفار  اهلل  بذكر  مشغواًل 
)رب  مكرراً:  يقول  أن  واألوىل  التغسيل، 
بدن  هذا  )اللهم  يقول:  أو  عفوك(،  عفوك 
عبدك املؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه 
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خصوصًا  عفوك(،  فعفوك  بينهما  وفرقت 
يف وقت تقليبه.

يف  عيبًا  يظهر  ال  أن  والعشرون:  الثالث 
بدنه إذا رآه.

في مكروهات الغسل
وهي أمور))(:

األول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بني رجليه.

الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.

اخلامس: قص شاربه.
األحوط))(  بل  أظفاره،  قص  السادس: 

تركه وترك الثالثة قبله.

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص305.

))( )بل االحوط(: ال يرتك.
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السابع: ترجيل شعره.
الثامن: ختليل ظفره))(.

التاسع: غسله باملاء احلار بالنار أو مطلقًا 
إال مع االضطرار.

العاشر: التخطي عليه حني التغسيل.
بيت  إىل  غسالته  إرسال  عشر:  احلادي 
أن  يستحب  بل  البالوعة،  إىل  بل  اخلالء، 

حيفر هلا باخلصوص حفرية كما مّر.
كانت  إذا  بطنه  مسح  عشر:  الثاني 

حامال.
 كيفية التيّمم وشروطه

الكافور  أو  ): إذا مل يوجد السدر  مسألة 
يغّسل  أن  وجوبًا  فاألحوط  كالهما،  أو 
مبا  الغسل  عن  بداًل  اخلالص  باملاء  حينئٍذ 
املتعارف  على  زائداً  حتته  الوسخ  كان  اذا  اال  ظفره(:  )ختليل   )((
عن  مانعيته  فرض  مع  الظاهر  من  يعّد  عما  حينئٍذ  ازالته  فيجب 

وصول املاء اىل البشرة.
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البدلية عنه  به  املفقود منهما))(، قاصداً  هو 
ذلك  إىل  ويضاف  بالنّية،  للرتتيب  مراعيًا 
تيّمم واحد أيضًا، وإذا مل يوجد املاء القراح 
فاألحوط   الكافور  أو  السدر  ماء  تيّسر  فإن 
باملاء  الغسل  عن  بداًل  به  يغّسل  أن  وجوبًا 
اْكُتِفَي  وإاّل))(  التيمم  إليه  ويضّم  القراح، 

بالتيّمم)3(.
مسألة ): إذا كان عنده من املاء ما يكفي 
السدر  يوجد  مل  فإن  فقط،  واحد  لغسل 
والكافور غّسل باملاء القراح وضّم إليه تيمم 
واحد على األحوط وجوبًا، وإن وجد السدر 
مع الكافور أو بدونه يغسل امليت مباء السدر 
م مرة واحدة على األحوط وجوبًا، ُيَيمَّ  ثم 

الكافور  الكافور فقط غّسل مباء  وإن وجد 
األحوط  على  أيضًا  واحد  تيّمم  إليه  وضّم 

))( أي: السدر والكافور.
))( إذا مل يوجد حتى ماء السدر أو الكافور.

)3( املسائل املنتخبة للسيد السيستاني: م99، ص45.
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وجوبًا))(.
ُيَيّمم  أصاًل  املاء  يوجد  مل  إذا   :3 مسألة 
واحد،  تيّمم  ويكفي  الغسل  عن  بداًل  امليت 
ثالث  ُيَيّمم  أن  األوىل  األحوط  كان  وإن 
األغسال  عن  البدلية  فيها  ويقصد  مرات 

الثالثة على الرتتيب املعترب فيها))(.
أو  جرحيًا  امليت  كان  إذا   :4 مسألة 
مروقًا أو جمدوراً وخيف من تناثر حلمه 
يكون  أن  ويعترب  ييمم،  أن  وجب  غّسل  إذا 
مع  استحبابًا  واألحوط  احلي،  بيد  التيّمم 

التمّكن اجلمع بينه وبني التيّمم بيد امليت.
 مسألة 5: جيب يف التيّمم ُأمور:

األرض،  على  اليدين  باطن  ضرب   *  
واألحوط  أيضًا،  عليها  وضعهما  ويكفي 

وجوبًا أن يفعل ذلك دفعة واحدة.
))( املسائل املنتخبة للسيد السيستاني: م100، ص46.

))( املصدر السابق: م101، ص46.
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((

اجلبينني  وكذا  اجلبهة،  مسح   *  
قصاص  من  باليدين  وجوبًا  األحوط  على 
وإىل  األعلى  األنف  طرف  إىل  الشعر))( 
احلاجبني، واألحوط األوىل مسحهما أيضًا.

متام  اليسرى  اليد  بباطن  املسح   *  
الزند))( إىل أطراف  اليمنى من  اليد  ظاهر 
األصابع، واملسح بباطن اليمنى متام ظاهر 
الرتتيب  رعاية  وجوبًا  واألحوط  اليسرى، 

بني مسح اليمنى واليسرى.
وجيتزئ يف التيّمم سواء كان بداًل عن 
الوضوء، أم الغسل بضرب اليدين أو وضعهما 
األوىل  واألحوط  واحدة،  مرة  األرض  على 
أن يضرب بهما، أو يضعهما مرة أخرى على 
 األرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين، 
فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، 

))( أي: منبت الشعر.
))( أي: املعصم.
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أحكام األموات/ تكفني امليت

ثم ميسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى))(.
 تكفين الميت

امليت  تغسيل  من  االنتهاء  بعد  جيب 
وحتنيطه تكفينه. 

السؤال: وكيف يكفن امليت؟
اجلواب: جيب تكفني امليت بقطع ثالث:

) - املئزر: وجيب أن يسرت ما بني السرة 
والركبة على األحوط لزومًا.

) - القميص: وجيب أن يسرت املسافة ما 
بني الكتفني إىل نصف الساق على األحوط 

لزومًا.
مجيع  يغطي  أن  وجيب  اإلزار:   -3
طوله  يكون  أن  لزومًا  واألحوط  اجلسد، 
العلوي  طرفاه  يشد  أن  ميكن  حبيث 
والسفلي، وعرضه حبيث يقع أحد جانبيه 

))( املسائل املنتخبة للسيد السيستاني: م143، ص64-63.
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على اآلخر.
السؤال: وهل هناك شروط أخرى هلذه 

القطع؟
تكون  أن  يشرتط  نعم  اجلواب: 
مبجموعها ساترة لبدن امليت، وأن ال تكون 
وال  اخلالص،  احلرير  من  وال  مغصوبة، 
جنسة، واألحوط وجوبًا أن ال يكون مذّهبًا، 
يؤكل  ال  الذي  احليوان  أجزاء  من  وال 

حلمه.
وأما يف حال  االضطرار فيجوز التكفني 

بغري املغصوب من املذكورات حينئذ))(. 
القطع  بعض  تعذرت  وإذا  السؤال: 

الثالث ؟
اجلواب: يكفن امليت مبا يتيسر منها))(.

))( أي حني االضطرار. 
))( الفتاوى امليسرة: ص103.
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أحكام األموات/ يف مستحبات الكفن

في مستحبات الكفن
وهي أمور))(:

فيها  ويكفي  للرجل،  العمامة  أحدها: 
تكون  أن  واألوىل  وعرضًا،  طواًل  املسمى 
طرفاها  وجيعل  رأسه  على  يدار  مبقدار 
على  األمين  صدره،  على  حنكه  حتت 

األيسر وااليسر على األمين من الصدر.
العمامة  بدل  للمرأة  املقنعة  الثاني: 

ويكفي فيها أيضًا املسمى.
إىل  بها  يشّدان  لثدييها  لّفافة  الثالث: 

ظهرها.
رجاًل  وسطه  بها  يعصب  ِخرقة  الرابع: 

كان أو امرأة.
تلف  للفخذين  أخرى  خرقة  اخلامس: 

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص312.
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ثالثة  طوهلا  يكون  أن  واألوىل  عليهما، 
تشّد  أزيد،  أو  شرباً  وعرضها  ونصفًا  أذرع 
لفًا  فخذيه  على  تلّف  ثم  احَلقوين،  من 
شيء  منهما  يظهر  ال  وجه  على  شديداً 
إىل الركبتني، ثم خيرج رأسها من حتت 

رجليه إىل اجلانب األمين.
اللفافة  فوق  أخرى  لفافة  السادس: 
بل  ميانيًا،  ُبرداً  كونها  واألوىل  الواجبة، 
يف  خصوصًا  أيضًا،  ثالثة  لفافة  يستحب 

املرأة.
أو  الُقطن  من  شيء  جيعل  أن  السابع: 
العورتني،  يسرت  حبيث  رجليه  بني  حنوه 
ويوضع عليه شيء من احلنوط، وإن خيف 
خروج شيء من دبره جيعل فيه شيء من 
من  الدم  خروج  خيف  لو  وكذا  القطن، 
املرأة،  قبل  إىل  بالنسبة  وكذا  ِمنَخريه، 

وكذا ما أشبه ذلك.
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أحكام األموات/ يف بقية املستحبات

في بقية المستحبات
وهي أيضًا أمور))(:

األموات  فإّن  الكفن،  إجادة  األول: 
يتباهون يوم القيامة بأكفانهم وحيشرون 
بها، وقد كفن موسى بن جعفرC بكفن 
قيمته ألفا دينار وكان متام القرآن مكتوبًا 

عليه.
الثاني: أن يكون من الُقطن.

الثالث: أن يكون أبيض، بل يكره املصبوغ 
)إن  األخبار:  بعض  ففي  احلربة،  عدا  ما 

رسول اهللF كفن يف ِحرَبة محراء(.
الرابع: أن يكون من خالص املال وطهوره 

ال من املشتبهات.
اخلامس: أن يكون من الثوب الذي أحرم 

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص313. 
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فيه أو صلى فيه.
السادس: أن يلقى عليه شيء من الكافور 
- على ما قيل- حّب يشبه  والَذريرة، وهي 
حّب احلنطة له ريح طيب إذا دّق ،وتسمى 
اآلن َقمَحة ولعلها كانت تسمى بالذريرة 
برتبة  التربك  استحباب  يبعد  وال  سابقًا، 
قرب احلسنيA ومسحه بالضريح املقدس 
غسله  بعد   Bاألئمة سائر  بضرائح  أو 

مباء الفرات أو مباء زمزم.
من  األمين  الطرف  جيعل  أن  السابع: 
اللفافة على أيسر امليت واأليسر منها على 

أمينه.
إذا  خبيوطه  الكفن  خياط  أن  الثامن: 

احتاج إىلاخلياطة.
على  للتكفني  املباشر  يكون  أن  التاسع: 
الغاسل  هو  كان  وإن  احلدث  من  طهارة 



(9

املرفقني  إىل  يديه  يغسل  أن  فيستحب  له 
رجليه  ويغسل   ، مرات  ثالث  املنكبني  بل 
ما  كل  يغسل  أن  واألوىل  الركبتني،  إىل 
املس  غسل  يغتسل  وأن  بدنه،  من  تنجس 

قبل التكفني.
مجيع  حاشية  على  يكتب  أن  العاشر: 
حتى  واملستحب  الواجب  من  الكفن  ِقَطع 
العمامة امسه واسم أبيه، بأن يكتب: )فالن 
ال  وحده  إالاهلل  اله  ال  أن  يشهد  فالن  بن 
شريك له ، وأن ممدًاF رسول اهلل، وأن 
وممداً  وعليًا  واحلسني  واحلسن  عليًا 
وعليًا  وممداً  وعليًا  وموسى  وجعفراً 
اهلل  أولياء   Bالقائم واحلجة  واحلسن 
وأوصياء رسول اهللF وأئميت، وأن البعث 

والثواب والعقاب حق(.
كفنه  على  يكتب  أن  عشر:  احلادي 
متام القرآن، ودعاء جوشن الصغري والكبري، 

أحكام األموات/ يف بقية املستحبات
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ويستحب كتابه االخري يف جام بكافور أو 
فعن  الكفن،  على  ورشه  غسله  ثم  مسك 
أبي عبد اهلًل احلسنيA: )إن أبي أوصاني 
حبفظ هذا الدعاء، وأن اكتبه على كفنه 
أن  أيضًا  ويستحب  بييت(،  أهل  أعلمه  وأن 
أمري  كتبهما  اللذان  البيتان  عليه  يكتب 
 املؤمننيA على كفن سلمان )رمحة اهلل (

وهما:
وفدت على الكريم بغري زاد 

                    من احلسنات والقلب السليم
ومحل الزاد أقبح كل شيء 

                     إذا كان الوفود على الكريم
املعروف  السند  كتابة  أيضًا  ويناسب 
املسمى بسلسلة الذهب وهو: حدثنا ممد 
بن  علي  حدثنا  قال:  املتوكل،  موسى  بن 
عن  عقيل،  ابن  يوسف  أبيه  عن  إبراهيم، 



3(

إسحاق بن راهويه، قال: ملا وافى أبو احلسن 
إىل  يرحتل  أن  وأراد  نيشابور   Aالرضا
احلديث  أصحاب  عليه  اجتمع  املأمون 
فقالوا: يا ابن رسول اهللF تدخل علينا وال 
حتدثنا حبديث فنستفيده منك؟ وقد كان 
:Aفقال رأسه  فأطلع  العمارية  يف   قعد 

يقول:    Dجعفر بن  موسى  أبي  )مسعت 
مسعت أبي جعفر بن ممد يقول: مسعت 
مسعت  يقول:   Dعلي بن  ممد  أبي 
مسعت  يقول:   Dاحلسني بن  علي  أبي 
مسعت  يقول:   Dعلي ابن  احلسني  أبي 
Aطالب أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري   أبي 

يقول: مسعت رسول اهلل F يقول: مسعت 
جربائيل يقول: مسعت اهلل عز وجل يقول: 
ال إله إال اهلل حصين فمن دخل حصين أمن 
أما  نادى:  الراحلة  مرت  فلما  عذابي،  من 
كتب  وإن  شروطها(،  من  وأنا  بشروطها 

أحكام األموات/ يف بقية املستحبات
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حدثنا  وهو:  فأحسن  أيضًا  اآلخر  السند 
أمحد بن احلسن القطان، قال: حدثنا عبد 
حدثنا  قال:  احلسيين،  ممد  بن  الكريم 
حدثنا  قال:  الرازي،  ابراهيم  بن  ممد 
حدثين  قال:  األهوازي،  حييى  بن  اهلل  عبد 
حدثنا  قال:  عمرو،  بن  علي  احلسن  أبو 
حدثين  قال:  مجهور،  بن  ممد  احلسن 
Aعلي بن بالل عن علي بن موسى الرضا 

بن  جعفر  عن   Dجعفر بن  موسى  عن 
ممدD عن ممد بن عليD عن علي 
Dعن احلسني بن علي Dبن احلسني 
F عن رسول اهلل Aعن علي ابن أبي طالب 
B عن جربئيل عن ميكائيل عن إسرافيل 
 عن اللوح والقلم، قال: يقول اهلل عز وجل:

فمن  حصين  طالب  أبي  بن  علي  )والية 
كتب  وإذا  ناري(،  من  أمن  حصين  دخل 
على فص اخلامت العقيق الشهادتان وأمساء 
بل  حسنًا،  كان  بإمامتهم  واإلقرار  األئمة 
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النفع  منه  يرجى  ما  كل  كتابة  حيسن 
من غري أن يقصد الورود، واألوىل أن يكتب 
 ،Aاحلسني قرب  برتبة  املذكورة  األدعية 
أو جيعل يف املداد شيء منها، أو برتبة سائر 
بل  وباملاء  بالطني  تكتب  أن  األئمة، وجيوز 

باإلصبع من غري مداد.
أن يهّيئ كفنه قبل موته  الثاني عشر: 
وكذا السدر والكافور، ففي احلديث: )من 
وكلما  الغافلني  من  يكتب  مل  كفنه  هيأ 

نظر إليه كتبت له حسنة(.
الثالث عشر: أن جيعل امليت حال التكفني 
أو  االحتضار  حال  مثل  القبلة  مستقبل 

بنحو حال الصالة.
) تتمة (: إذا مل تكتب األدعية املذكورة 
الكفن بل على وصلة أخرى  والقرآن على 
لألمن  رأسه  فوق  أو  صدره  على  وجعلت 

من التلويث كان أحسن.

أحكام األموات/ يف بقية املستحبات
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في مكروهات الكفن
وهي أمور))(:

أحدها: قطعه باحلديد.
إذا  له  والزرور  األكمام  عمل  الثاني: 
كان جديداً، ولو كفن يف قميصه امللبوس 
بأس  وال  أزراره،  قطع  حياته  حال  له 

بأكمامه.
بها  خياط  اليت  اخليوط  بّل  الثالث: 

بريقه.
الطيبة  األشياء  بدخان  تبخريه  الرابع: 
نعم  البخور،  بغري  ولو  تطييبه  بل  الريح 
كما  والَذريرة  بالكافور  تطييبه  يستحب 

مر.
اخلامس: كونه أسود.

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص316.
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أحكام األموات/ التحنيط

السادس: أن يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجا.

بل  باإلبريسم،  ممزوجًا  كونه  الثامن: 
األحوط تركه إال أن يكون خليطه أكثر.

التاسع: املماكسة يف شرائه.
العاشر: جعل عمامته بال حنك.

احلادي عشر: كونه وسخًا غري نظيف.
الثاني عشر: كونه خميطًا، بل يستحب 
بال  واحدة  وصلة  منه  قطعة  كل  كون 
وال  العلماء،  بعض  ذكره  ما  على  خياطة 

بأس به.
التحنيط

جيب  امليت  تغسيل  من  االنتهاء  وبعد 
حتنيطه .

السؤال: وما التحنيط؟
السجود  مواضع  إمساس  اجلواب: 
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الذي يشرتط  بالكافور املسحوق  السبعة))(، 
فيه أمور:

* أن يكون الكافور متفظًا برائحته .
* ومباحًا غري مغصوب.

* وطاهراً غري جنس.
ويفضل أن يتم التحنيط باملسح  بالكف 

ابتداء من اجلبهة. 
السؤال: وبقية مواضع السجود األخرى؟

ميسح  ان  .فله  بينها  ترتيب  ال  اجلواب: 
طريف  ثم  الركبتني  ثم  الكفني  باطن 

ابهامي القدمني))(.
الصالة على الميت

السؤال: ماذا بعد تغسيل امليت وحتنيطه 
وتكفينه؟

))( وهي اجلبهة وباطن الكفني والركبتني وطريف ابهامي القدمني.
))( الفتاوى امليسرة: ص103.
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كان  وإن  عليه  الصالة  تب  اجلواب: 
طفاًل قد عقل الصالة كأن يكون ابن ست 

سنوات.
السؤال: وكيف ُيصلى عليه؟

امليت ختتلف عن  الصالة على  اجلواب: 
ال  تكبريات  مخس  فهي  اليومية  الصالة 
قراءة سورة فيها وال ركوع، وال سجود، وال 
للميت  املصلي  يدعو  بل  تسليم  وال  تشهد، 
وأما  األول  األربع  التكبريات  إحدى  عقيب 
النيب  على  الصالة  بني  فيتخري  البقية  يف 
للمؤمنني  والدعاء  وآله  عليه  اهلل  صلى 

ومتجيد اهلل تعاىل))(.
السؤال: اذكر لي صورة موجزة هلا.

اجلواب: األفضل أن يقول بعد التكبرية 
ال  َوْحَدُه  اهلل  إاّل  إلَه  ال  أْن  )أشهُد  األوىل: 
َشريَك َلُه وأشهد أّن مّمداً عبده ورسوله، 

))( الفتاوى امليسرة: ص104.
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يدي  بني  ونذيراً  بشرياً  باحلق  أرسله 
الساعة(.

)الّلهم صلِّ على  الثانية:  التكبرية  وبعد 
ممد  على  وبارك  ممد  وآل  مّمد 
مّمد،  وآل  ممداً  وارحم  ممد،  وآل 
وترمّحت  وباركت  صّليت  ما  كأفضل 
محيد  إنك  إبراهيم،  وآل  إبراهيم  على 
جميد وصلِّ على مجيع األنبياء واملرسلني 
اهلل  عباد  ومجيع  والصديقني  والشهداء 

الصاحلني(.
اغفر  )الّلهم  الثالثة:  التكبرية  وبعد 
واملسلمات،  واملسلمني  واملؤمنات،  للمؤمنني 
بيننا  الّلهم  تابع  واألموات،  منهم  األحياء 
وبينهم باخلريات إنك جميب الدعوات إنك 

على كل شيء قدير(.
املسّجى  هذا  إّن  )الّلهم  الرابعة:  وبعد 
قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل 
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بك وأنت خري منزول به، الّلهم إنا ال نعلم 
إن  الّلهم  مّنا،  به  أعلم  وأنت  خرياً  إاّل  منه 
كان  وإن  إحسانه،  يف  فزد  مسنًا  كان 
مسيئًا فتجاوز عن سيئاته واغفر له، الّلهم 
على  واخلف  أعلى عليني  يف  عندك  اجعله 
أهله يف الغابرين وارمحه برمحتك يا أرحم 

الرامحني(، ثم يكرّب، وبها تتّم الصالة.
الضمائر  تذكري  رعاية  من  والُبّد 
امليت،  جنس  اختالف  حسب  وتأنيثها 
امليت  كان  إذا  مبا  الكيفية  هذه  وختتص 
أطفال  على  الصالة  ويف  بالغًا،  مؤمنًا 
املؤمنني يقول بعد التكبرية الرابعة: )الّلهم 

اجعله ألبويه ولنا سلفًا وفرطًا وأجرًا())(.

))( املسائل املنتخبة للسيد السيستاني: ص59 - 60.
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دفن الميت
السؤال: وإذا انتهت الصالة؟

فيه  ويكفي  امليت  دفن  جيب  اجلواب: 
مواراته يف األرض مع حتقق أمرين:

املفرتسة  احليوانات  من  حفظه  األول: 
مع احتمال وجودها يف املكان .

مع  الناس  من  رائحته  اخفاء  والثاني: 
احتمال وجود من يتأذى بها يف املكان))(.

صالة الوحشة
فهد  وابن  مصباحه  يف  الكفعمي  روى   
)ال  قال:  أنه   Fالنيب عن  نقاًل  موجزه  يف 
يأتي على امليت أشد من أول ليلة، فارمحوا 
موتاكم بالصدقة، فإن مل تدوا فليصل 
بعد  األوىل  له، يقرأ يف  أحدكم ركعتني 
احلمد آية الكرسي، ويف الثانية بعد احلمد 

))( الفتاوى امليسرة: ص106.
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Pأحكام األموات/ يف زيارة قبور املؤمنني
سورة القدر عشر مرات، يقول بعد السالم 
)اللهم صل على ممد وآل ممد وابعث 
ثوابها إىل قرب فالن ويسمي امليت(. ووقتها 

الليلة اليت يدفن فيها امليت. 
في زيارة قبور المؤمنين رضي اهلل عنهم 

أجمعين 
بن  جعفر  الّشيخ  اجلليل  الّثقة  روى 
قولويه القمي عن عمرو بن عثمان الّرازي، 
بن  موسى  اإلمام  احلسن  أبا  مسعت  قال: 
جعفرC يقول: )من مل يقدر أن يزورنا 
ثواب  له  يكتب  موالينا  صاحلي  فليزر 
زيارتنا، ومن مل يقدر على صلتنا فليصل 

صاحلي موالينا يكتب له ثواب صلتنا())(.
مّمد  عن  صحيح  بسند  أيضًا  وروى 
كنت  قال:  االشعري  حييى  بن  أمحد  بن 

))( كامل الزيارات: ص528.
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اىل قرب  بفيد))(، فمشيت مع علّي بن بالل 
مّمد بن امساعيل بن بزيع، قال: فقال لي 
علّي بن بالل: قال لي صاحب هذا القرب عن 
املؤمن  أخيه  أتى قرب  )من  قال:   ،Aالّرضا
َأْنَزلناُه  )ِإّنا  القرب وقرأ:  ثّم وضع يده على 
فى َلْيَلِة اْلَقْدِر( سبع مّرات، أمن يوم الفزع 
زاد  ولكن  آخر  حديث  ومثله  االكرب())(، 

فيه: )مقابل القبلة()3(.
يف  الّضمري  أّن  احلديث  ظاهر  أقول: 
قولهA أمن يوم الفزع األكرب راجع إىل 
إىل  رجوعه  احملتمل  ومن  نفسه  القارئ 
سيأتي  ما  املعنى  هذا  ويؤيد  القرب  صاحب 
بسند  الّزيارات،  كامل  يف  الّرواية  من 
اهلل  عبد  أبي  بن  الرمحن  عبد  عن  معترب 

أضع  كيف   Aاهلل عبد  أبا  سألت  قال: 
))( وهو اسم منزل يف طريق مكة.

))( الكايف: ج3، ص229.
)3( كامل الزيارات: ص529.
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اىل  بيده  فأشار  املؤمنني؟  قبور  على  يدي 
األرض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة))(.

اهلل  عبد  عن  صحيح  بسند  أيضًا  وروى 
بن سنان قال: قلت للّصادقA كيف أسلم 
الُم  على أهل القبور؟ قال: )نعم، تقول: السَّ
يار ِمَن امُلؤمنني واملسلمني أنتم  على أْهِل الدِّ
لنا فرط وحنن إن شاء اهلل بكم الحقون())(.

أنه   Cعلي بن  احلسني  اإلمام  وعن 
قال: )من دخل املقابر فقال: )َالّلـُهمَّ َربَّ هِذِه 
َواْلِعظاِم  اْلباِلَيِة  َواالَْْجساِد  اْلفاِنَيِة  االَْْرواِح 
ِبَك  َوِهَي  ْنيا  الدُّ ِمَن  َخَرَجْت  الَّتى  النَِّخَرِة 
َوَسالمًا  ِمْنَك  َرْوحًا  َعَلْيِهْم  َاْدِخْل  ُمْؤِمَنٌة، 
لدن  من  اخللق  بعدد  له  اهلل  كتب  ِميّن(، 

آدم اىل أن تقوم الّساعة حسنات(. 
ألهل   Aعلّي دعاء  )وهذا   :Aقال ثم 

))( كامل الزيارات: ص529.
))( املصدر السابق: ص531.
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الُم  حيِم، َالسَّ مْحِن الرَّ القبور: )ِبْسِم اهلِل الرَّ
ِاالَّ  ِالـَه  ال  َاْهِل  ِمْن  اهلُل،  ِاالَّ  ِالـَه  ال  َاْهِل  َعلى 
قِّ ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل،  اهلُل، يا َاْهَل ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل، حِبَ
َكْيَف َوَجْدمُتْ َقْوَل ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل، ِمْن ال ِالـَه 
قِّ ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل،  ِاالَّ اهلُل، يا ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل، حِبَ
فى  َواْحُشْرنا  اهلُل،  ِاالَّ  ِالـَه  ال  قاَل  ملَِْن  اْغِفْر 
ٌد َرُسوُل  مَّ ِالـَه ِاالَّ اهلُل، ُمَ ُزْمَرِة َمْن قاَل ال 

اهلِل َعِليٌّ َوِليُّ اهلِل(.
وقال يف آخرهA: )فقال عليA: إني 
هذا  قرأ  من  يقول:   ،Fاهلل رسول  مسعت 
ثواب  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أعطاه  الدعاء، 
مخسني سنة، وكّفر عنه سّيئات مخسني 

سنة وألبويه أيضًا())(.
يقال يف  ما  أحسن  أّن  أخرى  رواية  ويف 
املقابر إذا مررت عليها أن تقف وتقول: )َالّلـُهمَّ 

))( حبار األنوار: ج99، ص301.
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َاَحبُّوا())(. َمْن  َمَع  َواْحُشْرُهْم  َتَولَّْوا  ما  ِْم   َوهلِّ
وقال الّسيد ابن طاووس يف مصباح الّزائر: 
إذا أردت زيارة املؤمنني فينبغي أن يكون يوم 
اخلميس وااّل ففي أّي وقت شئت وصفتها 
القرب  يدك على  وتضع  القبلة  تستقبل  أن 
َوْحَدَتُه  َوِصْل  ُغْرَبَتُه  اْرَحْم  )َالّلـُهمَّ  وتقول: 
َوآِنْس َوْحَشَتُه َوآِمْن َرْوَعَتُه، َوَاْسِكْن ِاَلْيِه ِمْن 
ِة َمْن  ًة َيْسَتْغين ِبها َعْن َرمْحَ ِتَك َرمْحَ َرمْحَ
ْن كاَن َيَتَواّلُه(، ثّم اقرأ:  ْقُه مِبَ ِسواَك، َوَاحْلِ

)ِإّنا َأْنَزْلناُه فى َلْيَلِة اْلَقْدِر( سبع مّرات))(.
وروي يف صفة زيارتهم وثوابها حديث 
َأْنَزْلناُه(  )ِإّنا  قرأ  من  قال:  فضيل  عن  آخر 
إليه  اهلل  بعث  مّرات  سبع  مؤمن  قرب  عند 
ملكًا يعبد اهلل عند قربه، وُيْكَتُب له وللمّيت 
ثواب ما يعمل ذلك امللك، فاذا بعثه اهلل من 

))( حبار األنوار: ج99، ص301.
))( مصباح الزائر: ص264.
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اهلل عنه  ااّل صرفه  قربه مل مير على هول 
بذلك امللك حّتى يدخله اجلّنة، وتقرأ بعد 
احلمد )ِإّنا َأْنَزْلناُه( سبعًا، واملعوذتني، و)ُقْل 

ُهَو اهلُل َأَحٌد(، وآية الكرسي ثالثًا ثالثًا))(.
رواية  زيارتهم  صفة  يف  أيضًا  وروي 
أخرى عن مّمد بن مسلم قال: قلت ألبي 
عبد اهللA نزور املوتى فقال: )نعم(، قلت: 
واهلل  )إي  قال:  أتيناهم؟،  اذا  بنا  فيعلمون 
ويستأنسون  بكم  ويفرحون  بكم  ليعلمون 
إذا  نقول  شيء  فأّي  قلت:  قال:  إليكم(، 
أتيناهم؟ قال: ُقل: )َالّلـُهمَّ جاِف االَْْرَض َعْن 
ِهْم  َوَلقِّ أْرواَحُهْم،  إَلْيَك  َوصاِعْد  ُجُنوِبِهْم، 
ِتَك ما  ِمْنَك ِرْضوانًا، وأْسِكْن إَلْيِهْم ِمْن َرمْحَ
َتِصُل ِبِه َوْحَدَتُهْم َوُتوِنُس ِبِه َوْحَشَتُهْم، إنََّك 

َعلى ُكلِّ َشْيء َقديٌر(.
وإذا كنت بني القبور فاقرأ: )ُقْل ُهَو اهلُل 

))( كامل الزيارات: ص533.
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هلم())(. ذلك  وأهد  مّرة  عشر  إحدى  َأَحٌد( 
فقد روي أّن اهلل يثيبه على عدد األموات.

)اذا  قال:  أنه   Aالّصادق عن  وروي 
مسعوا  الشمس  طلوع  قبل  موتاكم  ُزرمت 
طلوع  بعد  ُزرمتوهم  واذا  وأجابوكم 

الشمس مسعوا ومل جييبوكم())(.
وقد روي يف كتاب الّدعوات للّراوندي 
حديث عن رسول اهلل F يف كراهة زيارة 
االموات لياًل، كما قال البي ذر: وال تُزرهم 

احيانًا بالليل.
وعن رسول اهللF أنه قال: )ما من أحد 
مّرات:  ثالث  دفن  إذا  مّيت  قرب  عند  يقول 
د  مَّ د َوآِل ُمَ مَّ قِّ ُمَ )َالّلـُهمَّ ِاّني َاْسَاُلَك حِبَ
عنه  اهلل  رفع  ااّل  امْلَيَِّت(،  هـَذا  َب  ُتَعذِّ ال  َاْن 

العذاب إىل يوم ينفخ يف الصور()3(.
))( حبار األنوار: ج99، ص300.

))( املصدر السابق: ج99، ص297.
)3( املصدر السابق: ج79، ص54.
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Fويف الوسائل عن بعض أصحاب الّنيب 
ملوتاكم(،  )اهدوا   :Fقال رسول اهلل قال: 
فقلنا: يا رسول اهلل وما هدية االموات؟ قال: 

)الّصدقة والّدعاء())(.
املؤمنني  أرواح  )إّن  قال:  أنه   Fوعنه
حبّذاء  الّدنيا  الّسماء  اىل  مجعة  كّل  تأتي 
منهم  واحد  كّل  ينادي  وبيوتهم  دورهم 
ولدي  ويا  أهلي  يا  باكني:  حزين  بصوت 
علينا  اعطفوا  وأقربائي  أّمي  ويا  أبي  ويا 
يرمحكم اهلل باّلذي كان يف أيدينا والويل 
وينادي  لغرينا،  واملنفعة  علينا  واحلساب 
كّل واحد منهم إىل أقربائه: اعطفوا علينا 
بدرهم أو برغيف أو بكسوة يكسوكم اهلل 

من لباس اجلّنة(.
فلم  معه،  وبكينا   Fالّنيب بكى  ثّم 
كثرة  من  يتكّلم  أن   Fالّنيب يستطع 

))( مستدرك الوسائل: ج2، ص484.
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يف  إخوانكم  )أولئك   :Fقال ثّم  بكائه، 
الّسرور  بعد  رميمًا،  ترابًا  فصاروا  الدين، 
على  والّثبور  بالويل  فينادون  والنعيم 
أنفسهم، يقولون: يا ويلنا لو أنفقنا ما كان 
كّنا  ما  ورضائه  اهلل  طاعة  يف  أيدينا  يف 
وندامة،  حبسرة  فريجعون  اليكم،  حنتاج 

وينادون: أسرعوا صدقة األموات())(.
تصّدقت  )ما  قال:  أنه   Fعنه وروي 
ملّيت فيأخذها ملك يف طبق من نور ساطع 
على  يقوم  ثّم  مساوات،  سبع  يبلغ  ضوؤها 
يا  َعَلْيُكْم  الُم  )َالسَّ فينادي:  اخلندق  شفري 
َاْهَل اْلُقُبوِر، أهلكم أهدوا اليكم بهذه اهلدّية، 
فيأخذها ويدخل بها يف قربه فتوسع عليه 

مضاجعه(.
ثم قالF: )أال َمن أعطف ملّيت بصدقة 
فله عند اهلل من األجر مثل ُاُحد، ويكون يوم 

))( مستدرك الوسائل: ج2، ص484.

Pأحكام األموات/ يف زيارة قبور املؤمنني
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القيامة يف ظّل عرش اهلل يوم ال ظّل ااّل ظّل 
العرش، وحّي ومّيت جنيا بهذه الّصدقة())(.

املنام  أّن والي خراسان شوهد يف  وحكي 
إىل  تطرحونه  ما  الّي  ابعثوا  يقول:  وهو 

الكالب فاّني مفتقر إليه))(.
أجراً  املؤمنني  قبور  لزيارة  أّن  واعلم 
األجر  جزيل  من  له  ما  على  وهي  جزياًل 
ذات فوائد وآثار عظيمة فهي تورث العربة 
الّدنيا  عن  واالعراض  والّزهد  واالنتباه 
املقابر  زيارة  وينبغي  اآلخرة  يف  والّرغبة 
إذا اشتّد الّسرور أو الغم . فالعاقل من اخّتذ 
املقابر عربة ينزع بها حالوة الّدنيا من قلبه 
وحيّول شهدها مّراً يف ذائقته وتفّكر يف فناء 
الّدنيا وتقّلب أحواله واستحضر بالبال أّنه 
هو نفسه سيكون عّما قريب مثلهم ويقصر 

يده عن الّصاحلات ويكون عربة لغريه .
))( مستدرك الوسائل: ج2، ص4))-115.

))( مفاتيح اجلنان: ص817.
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أحكام األموات/ آداب التشييع

آداب التشييع
املؤمنني  إعالم  امليت  ألولياء  يستحب 
والصالة  جنازته  ليحضروا  املؤمن  مبوت 
للمؤمنني  ويستحب  له،  واالستغفار  عليه 
املبادرة إىل ذلك، ويف اخلرب: أّنه لو دعي إىل 
حضورها  قدم  جنازة  حضور  وإىل  وليمة 
الوليمة  أن  كما  لآلخر،  مذكر  ألّنه 

مذكرة للدنيا.
أن  واألوىل  معني،  حد  للتشييع  وليس 
الصالة عليه،  إىل  ودونه  الدفن،  إىل  يكون 
اإلمام  فعن  كثرية،  فضله  يف  واألخبار 
أدخل  إذا  املؤمن  )إن  قال:  أنه   Aالصادق
قربه ينادى: أال إّن أّول حبائك اجلّنة وأّول 

حباء من تبعك املغفرة())(. 
رسول  قال   :Bآبائه عن   Aوعنه 

))( حبار األنوار: ج78، ص262.
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اهللF: )أول حتفة املؤمن أن يغفر له وملن 
تبع جنازته())(. 

وعنهA: )من شيع جنازة مؤمن حتى 
يدفن يف قربه وكل اهلل عز وجل به سبعني 
ملكا من املشيعني يشيعونه ويستغفرون له 

إذا خرج من قربه إىل املوقف())(. 
وعنهA: )من أخذ بقائمة السرير غفر 
ربع  وإذا  كبرية  وعشرين  مخسا  له  اهلل 

خرج من الذنوب()3(. 
Aوعن أبي بصري قال: مسعت أبا جعفر 

يصلي  حتى  جنازة  مع  مشى  )من  يقول: 
عليها ثم رجع كان له قرياط ]من االجر[ 
له  كان  تدفن  حتى  معها  مشى  فإذا 

قرياطان والقرياط مثل جبل أحد()4(. 
))( وسائل الشيعة: ج3، ص144.

))( الكايف: ج3، ص173.
)3( املصدر السابق: ج3، ص174.
)4( املصدر السابق: ج3، ص173. 
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وأما آدابه فهي أمور))(:
اجلنازة:  إىل  نظر  إذا  يقول  أن  أحدها: 
هذا  أكرب،  اهلل  راجعون،  إليه  وإنا  هلل  )إنا 
ما وعدنا اهلل ورسوله، وصدق اهلل ورسوله، 
اللهم زدنا إميانًا وتسليما، احلمد هلل الذي 
العباد باملوت(، وهذا ال  تعزز بالقدرة وقهر 
باملشّيع بل يستحب لكل من نظر  خيتص 
مطلقًا  له  يستحب  أنه  كما  اجلنازة،  إىل 
أن يقول: )احلمد هلل الذي مل جيعلين من 

السواد املخرتم(.
اجلنازة:  محل  حني  يقول  أن  الثاني: 
)بسم اهلل وباهلل ، وصلى اهلل على ممد وآل 

ممد ، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات(.
الثالث: أن ميشي بل يكره الركوب إال 

لعذر، نعم ال يكره يف الرجوع.

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص321.

أحكام األموات/ آداب التشييع
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ال  أكتافهم  على  حيملوها  أن  الرابع: 
على احليوان إال لعذر كبعد املسافة.

اخلامس: أن يكون املشّيع خاشعًا متفكراً 
متصوراً أنه هو احملمول ويسأل الرجوع إىل 

الدنيا فُأجيب.
أو  اجلنازة  خلف  ميشي  أن  السادس: 
، واألول أفضل  طرفيها وال ميشي قدامها 
الثالث  كراهة  والظاهر  الثاني،  من 

خصوصًا يف جنازة غري املؤمن.
السابع: أن يلقى عليها ثوب غري مزين.

الثامن: أن يكون حاملوها أربعة.
مبعنى  الواحد  الشخص  تربيع  التاسع: 
االبتداء  واألوىل  األربعة،  جوانبها  محله 
ثم  األمين  عاتقه  على  يضعه  امليت  بيمني 
ثم  األمين  عاتقه  على  األمين  مؤخرها 
ثم  األيسر  عاتقه  على  األيسر  مؤخرها 
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أحكام األموات/ مكروهات التشييع

على  له  واضعًا  األيسر  املقدم  إىل  ينتقل 
العاتق األيسر يدور عليها.

العاشر: أن يكون صاحب املصيبة حافيًا 
آخر  وجه  على  زّيه  يغري  أو  رداءه  واضعًا 

حبيث يعلم أنه صاحب املصيبة.
مكروهات التشييع

وهي أمور))(:
أحدها: الضحك واللعب واللهو.

صاحب  غري  من  الرداء  وضع  الثاني: 
املصيبة.

والدعاء  الذكر  بغري  الكالم  الثالث: 
واالستغفار، حتى ورد املنع عن السالم على 

املشيع.
الرابع: تشييع النساء اجلنازة وإن كانت 

للنساء.
))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 

ظله(: ج1، ص322.
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وجه  على  املشي  يف  اإلسراع  اخلامس: 
كان  إذا  سيما  وال  بامليت،  الرفق  ينايف 

بالَعدو، بل ينبغي الوسط يف املشي.
السادس: ضرب اليد على الفخذ أو على 

األخرى.
السابع: أن يقول املصاب أو غريه: » رفقوا 
عليه«  »ترمحوا  أو  له«  »استغفروا  أو  به« 

وكذا قول: »قفوا به«.
الثامن: إتباعها بالنار ولو جممرة إال يف 

الليل فال يكره املصباح.
كان  إن  مرورها  عند  القيام  التاسع: 
يعلو  لئال  امليت كافراً  إذا كان  إال  جالسًا 

على املسلم.
الكافر  مينع  أن  ينبغي  قيل:  العاشر: 

واملنافق والفاسق من التشييع.
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أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 

في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
وهي أمور))(:

الرتقوة  القرب إىل  األول: أن يكون عمق 
أو إىل قامة ، وحيتمل كراهة األزيد.

يلي  مما  حَلد  له  جيعل  أن  الثاني: 
الصلبة بأن حيفر بقدر  القبلة يف األرض 
ما  والعرض ومبقدار  الطول  امليت يف  بدن 
ويشّق  العمق،  يف  فيه  امليت  جلوس  ميكن 
النهر  شبه  القرب  وسط  الرخوة  األرض  يف 

فيوضع فيه امليت ويسقف عليه.
الثالث: أن يدفن يف املقربة القربية على 
يف  يكون  أن  إال  العلماء  بعض  ذكره  ما 
البعيدة مزية بأن كانت مقربة للصلحاء 

أو كان الزائرون هناك أزيد.

))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 
ظله(: ج1، ص342.
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القرب  دون  اجلنازة  توضع  أن  الرابع: 
بذراعني أو ثالثة أو أزيد من ذلك ثم تنقل 
ثم  وتوضع  قلياًل  تنقل  ثم  وتوضع  قلياًل 
تنقل يف الثالثة مرتساًل ليأخذ امليت أهبته، 
بل يكره أن يدخل يف القرب دفعة فإن للقرب 

أهوااًل عظيمة.
اخلامس: إن كان امليت رجاًل يوضع يف 
عندما  رأسه  يكون  حبيث  األخرية  الدفعة 
يلي رجلي امليت يف القرب ثم يدخل يف القرب 
طواًل من طرف رأسه أي يدخل رأسه أّواًل، 
وإن كان إمرأة توضع يف طرف القبلة ثم 

تدخل عرضًا.
عند  بثوب  القرب  يغّطى  أن  السادس: 

إدخال املرأة.
فريسل  ساّل  نعشه  من  يسّل  أن  السابع: 

إىل القرب برفق.
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النعش  من  السل  عند  الدعاء  الثامن: 
ملة  وعلى  وباهلل  اهلل  )بسم  يقول:  بأن 
ال  رمحتك  إىل  اللهم   ،Fاهلل رسول 
قربه،  يف  له  افسح  اللهم  عذابك،  إىل 
وقنا  الثابت،  بالقول  وثّبته  حجته،  ولّقنه 
القرب: معاينة  وعند  القرب(،  عذاب   وإياه 

)اللهم اجعله روضة من رياض اجلنة، وال 
تعله حفرة من حفر النار(، وعند الوضع 
عبدك  وابن  عبدك  )اللهم  يقول:  القرب  يف 
 وابن أمتك نزل بك وأنت خري منزول به(،

جاف  )اللهم  يقول:  فيه  الوضع  وبعد 
ولّقه  عمله،  وصاعد  جنبيه،  عن  األرض 
 منك رضوانًا(، وعند وضعه يف اللحد يقول :
،)F بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل( 

الكرسي  وآية  الكتاب  فاحتة  يقرأ  ثم 
)أعوذ  ويقول:  أحد  اهلل  هو  وقل  واملعوذتني 
باهلل من الشيطان الرجيم(، وما دام مشتغاًل 

أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
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بالتشريج يقول: )اللهم ِصل وحدته، وآنس 
وحشته، وآمن روعته، وأسكنه من رمحتك 
سواك،  من  رمحة  عن  بها  تغنيه  رمحة 
فإنها رمحتك للظاملني(، وعند اخلروج من 
القرب يقول: )إنا هلل وإنا إليه راجعون، اللهم 
ارفع درجته يف عليني واخلف على عقبه يف 
العاملني(، يا رب   الغابرين وعندك حنتسبه 

هلل  )إنا  يقول:  عليه  الرتاب  إهالة  وعند 
األرض عن  اللهم جاف  راجعون،  إليه  وإنا 
منك  ولقه  بروحه،  إليك  واصعد  جنبيه، 
رضوانًا، وسكن قربه من رمحتك ما تغنيه 
يقول:  وأيضًا  سواك(،  من  رمحة  عن  به 
)إميانًا بك وتصديقًا ببعثك ، هذا ما وعدنا 
اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسوله ، اللهم زدنا 

إميانًا وتسليمًا(.
التاسع: أن حتل عقد الكفن بعد الوضع 

يف القرب، ويبدأ من طرف الرأس.
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وجيعل  وجهه  عن  حيسر  أن  العاشر: 
من  وسادة  له  ويعمل  األرض  على  خده 

تراب.
أو  بلبنة  ظهره  يسند  أن  عشر:  احلادي 

مدرة لئال يستلقي على قفاه.
الثاني عشر: جعل مقدار لبنة من تربة 
تصل  ال  حبيث  وجهه  تلقاء   Aاحلسني

إليها النجاسة بعد االنفجار.
يف  الوضع  بعد  تلقينه  عشر:  الثالث 
بيده  يضرب  بأن  باللنب،  السرت  قبل  اللحد 
على منكبه األمين ويضع يده اليسرى على 
اذنه  إىل  فمه  ويدني  بقوة  األيسر  منكبه 
وحيركه حتريكًا شديداً ثم يبدأ بالتلقني 

وسنذكره يف آخر الكتيب ...
باللنب  اللحد  يسّد  أن  عشر:  الرابع 
حلفظ امليت من وقوع الرتاب عليه ، واألوىل 

أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
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االبتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللنب 
بالطني كان أحسن.

من  املباشر  خيرج  أن  عشر:  اخلامس 
طرف الرجلني، فإنه باب القرب.

يف  يضعه  من  يكون  أن  عشر:  السادس 
نازعًا  الرأس  مكشوف  طهارة  على  القرب 
إال  وخّفيه  بل  ونعليه  ورداءه  عمامته 

لضرورة.
رحم  ذي  غري  يهيل  أن  عشر:  السابع 
 ممن حضر الرتاب عليه بظهر الكف قائال :

)إنا اهلل وإنا إليه راجعون(.
لوضع  املباشر  يكون  أن  عشر:  الثامن 
ومع  زوجها،  أو  مارمها  القرب  يف  املرأة 
وال  فاألجانب،  وإال  فأرحامها،  عدمهم 
الرجل  إىل  بالنسبة  األوىل  يكون  أن  يبعد 

األجانب.
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األرض  عن  القرب  رفع  عشر:  التاسع 
مبقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

كونه  مبعنى  القرب  تربيع  العشرون: 
ويكره  وتسطيحه،  قائمة  زوايا  أربع  ذا 

تسنيمه بل تركه أحوط.
احلادي والعشرون: أن جيعل على القرب 

عالمة.
املاء،  عليه  يرّش  أن  والعشرون:  الثاني 
واألوىل أن يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش 
من عند الرأس إىل الرجل ثم يدور به على 
يرّش  ثم  الرأس  إىل  يرجع  حتى  القرب 
يبعد  وال  املاء،  من  يفضل  ما  الوسط  على 
استحباب الرّش إىل أربعني يومًا أو أربعني 

شهراً.
أن يضع احلاضرون  الثالث والعشرون: 
القرب  على  مفرجات  أصابعهم  الرّش  بعد 
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يكون  أن  واألوىل  أثرها،  يبقى  حبيث 
امليت،  رأس  طرف  ومن  القبلة  مستقبل 
بالنسبة  آكد  املذكور  الوضع  واستحباب 
إىل من مل يصّل على امليت، وإذا كان امليت 
هامشيًا فاألوىل أن يكون الوضع على وجه 
غمز  يف  يزيد  بأن  أزيد  األصابع  أثر  يكون 
اليد، ويستحب أن يقول حني الوضع: )بسم 
يدخلك(، أن  الشيطان  من  ختمتك   اهلل 

للقبلة  مستقباًل  يقرأ  أن  يستحب  وأيضًا 
له  يستغفر  وأن  انزلناه  إنا  مرات  سبع 
جنبيه،  عن  األرض  جاف  )اللهم  ويقول: 
رضوانًا،  منك  ولّقه  روحه،  إليك  واصعد 
عن  به  تغنيه  ما  رمحتك  من  قربه  وأسكن 
ارحم  )اللهم  يقول:  أو  سواك(،  من  رمحة 
وحشته،  وآنس  وحدته،  وصل  غربته، 
رمحتك،  من  عليه  وأفض  روعته،  وآمن 
وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
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من  رمحة  عن  بها  يستغين  ما  ورمحتك 
وال  يتواله(،  كان  من  مع  واحشره  سواك 
بل  احلالة،  بهذه  الكيفية  هذه  خيتص 
)ِإّنا  يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة: 
وقراءة  املغفرة  وطلب  مرات  سبع  َأْنَزْلناُه( 

الدعاء املذكور.
الرابع والعشرون: أن يلّقنه الولي أو من 
يأذن له تلقينًا آخر بعد متام الدفن ورجوع 
احلاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر، فإن 
النكريين  سؤال  عدم  يوجب  التلقني  هذا 
مواضع:  ثالثة  يف  يستحب  فالتلقني  منه، 
حال االحتضار وبعد الوضع يف القرب وبعد 
ذكر  بعضهم  احلاضرين،  ورجوع  الدفن 
ويستحب  أيضًا،  التكفني  بعد  استحبابه 
االستقبال حال التلقني، وينبغي يف التلقني 
الرأس وقبض  الفم عند  وضع  الدفن  بعد 

القرب بالكفني.

أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
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اخلامس والعشرون: أن يكتب اسم امليت 
وينصب  حجر  أو  لوح  على  أو  القرب  على 

عند رأسه.
فمه  يف  جيعل  أن  والعشرون:  السادس 
اهلل  إال  إله  )ال  عليه:  مكتوب  عقيق  فّص 
ربي، ممد نبّيي، علي واحلسن واحلسني 

- إىل آخر األئمة - أئميت(.
السابع والعشرون: أن يوضع على قربه 
شيء من احلصى على ما ذكره بعضهم، 

واألوىل كونها محرا.
املصاب  تعزية  والعشرون:  الثامن 
 وتسليته قبل الدفن وبعده، والثاني أفضل،

واملرجع فيها إىل العرف، ويكفي يف ثوابها 
رؤية املصاب إياه، وال حّد لزمانها، ولو أّدت 
تركها  كان  نسي  قد  حزن  تديد  إىل 
حّد  وال  للتعزية  اجللوس  وجيوز  أوىل، 
ثالثة، أو  بيومني  بعضهم  وحّده  أيضًا،   له 
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مكروه، يوم  من  األزيد  أن  على   وبعضهم 
قراءة  بقصد  اجللوس  كان  إن  ولكن 

القرآن والدعاء ال يبعد رجحانه.
إىل  الطعام  إرسال  والعشرون:  التاسع 
 أهل امليت ثالثة أيام ، ويكره األكل عندهم،

ويف خرب أنه عمل أهل اجلاهيلة.
الثالثون: شهادة أربعني أو مخسني من 
املؤمنني للميت خبري بأن يقولوا : )اللهم إنا 

ال نعلم منه إال خرياً وأنت أعلم به مّنا(.

الواحد والثالثون: البكاء على املؤمن.
صاحب  يسّلي  أن  والثالثون:  الثاني 
املصيبة نفسه بتذكر موت النيّبF فإّنه 

أعظم املصائب.
املصيبة  على  الصرب  والثالثون:  الثالث 
واألوصياء  باألنبياء  والتأسي  واالحتساب 

والصلحاء خصوصًا يف موت األوالد.

أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
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الرابع والثالثون: قول: )إنا اهلل وإنا إليه 
راجعون(، كلما تذكر.

قبور  زيارة  والثالثون:  اخلامس 
)السالم  يقول:  عليهم،  والسالم  املؤمنني 
القرآن  الديار... اخل(، وقراءة  عليكم يا أهل 
يف  ويتأكد  هلم،  واملغفرة  الرمحة  وطلب 
عصره  خصوصًا  واخلميس  االثنني  يوم 
بشرط  والنساء  للرجال  السبت  وصبيحة 
يقول:   أن  ويستحب  والصرب،  اجلزع  عدم 
)السالم على أهل الديار من املؤمنني ، رحم 
اهلل املتقدمني منكم واملتأخرين ، وإنا إن شاء 
اهلل بكم الحقون(، ويستحب للزائر أن يضع 
يده على القرب وأن يكون مستقاًل وأن يقرأ: 
أيضًا  ويستحب  مرات،  سبع  َأْنَزْلناُه(  )ِإّنا 
قراءة احلمد واملعوذتني وآية الكرسي كل 
يكون جالسًا  أن  واألوىل  منها ثالث مرات، 
ويستحب  قائمًا،  وجيوز  القبلة  مستقبل 
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 أيضًا قراءة يس، ويستحب أيضًا أن يقول:
على  السالم  الرحيم،  الرمحن  اهلل  )بسم 
أهل ال إله إال اهلل، من أهل ال إله إال اهلل، يا 
أهل ال إله إال اهلل، كيف وجدتهم قول ال 
 إله إال اهلل، من ال إله إال اهلل، يا ال إله إال اهلل،

حبق ال إله إال اهلل، اغفر ملن قال ال إله إال 
 اهلل، واحشرنا يف زمرة من قال ال إله إال اهلل،

ممد رسول اهلل، علي ولي اهلل(.
عند  احلاجة  طلب  والثالثون:  السادس 

قرب الوالدين.
السابع والثالثون: إحكام بناء القرب.

الثامن والثالثون: التحميد واالسرتجاع 
وسؤال اخللف عند موت الولد.

الدفن،  ليلة  اهلدية  صالة  األربعون: 
يف  يقرأ  ركعتان   - رواية  على   - وهي 
األوىل احلمد وآية الكرسي واألحوط قراءة 

أحكام األموات/ يف املستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 
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ويف  َخاِلُدوَن(،  ِفيَها  )ُهْم  إىل:  الكرسي  آية 
ويقول  مرات  عشر  والقدر  احلمد  الثانية 
وآل  ممد  على  صل  )اللهم  الصالة:  بعد 

ممد، وابعث ثوابها إىل قرب فالن(. 
ااُلوىل  الركعة  يف  أخرى  رواية  ويف 
احلمد وقل هو اهلل أحد مرتني ويف الثانية 
أتى  وإن  مرات،  عشر  والتكاثر  احلمد 
وقتها  أن  والظاهر  أوىل،  كان  بالكيفيتني 
بعد  أّوله  األوىل  كان  وإن  الليل  متام 

العشاء.
مكروهات الدفن

وهي أمور))(:
األول: دفن ميتني يف قرب واحد، بل قيل 
كون  مع  حبرمته  وقيل  مطلقًا،  حبرمته 
اجلواز  واألقوى  أجنبية،  امرأة  أحدهما 
))( العروة الوثقى للسيد اليزديH مع تعليقة السيد السيستاني)دام 

ظله(: ج1، ص350.
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مطلقًا مع الكراهة، نعم األحوط الرتك إال 
 لضرورة، ومعها فاألوىل جعل حائل بينهما،

وكذا يكره محل جنازة الرجل واملرأة على 
سرير واحد، واألحوط تركه أيضا.

من  وحنوه  بالساج  القرب  فرش  الثاني: 
 األجر واحلجر إال إذا كانت األرض ندية،

وحنوه  باآلجر  القرب  ظهر  فرش  وأما 
حصري  مبثل  فرشه  أن  كما  به،  بأس  فال 
وقطيفة ال بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.

خوفًا  ولده  قرب  يف  األب  نزول  الثالث: 
من  خيف  إذا  بل  أجره،  وفوات  جزعه  من 
 ذلك يف سائر األرحام أيضًا يكون مكروهًا،

مطلقًا  األرحام  نزول  بكراهة  يقال  قد  بل 
قرب  يف  واحملرم  زوجته  قرب  يف  الزوج  إال 

مارمه.
رمحه  على  الرحم  ذو  يهيل  أن  الرابع: 

الرتاب، فانه يورث قسارة القلب.
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ترابه،  غري  برتاب  القرب  سّد  اخلامس: 
على  ثقل  فإنه  ترابه،  بغري  تطيينه  وكذا 

امليت.
لغري  تطيينه  أو  تصيصه  السادس: 
بدونه،  املندوب  اإلحكام  وإمكان  ضرورة 
هو  إمنا  الكراهة  من  املتيقن  والقدر 
بالنسبة إىل باطن القرب ال ظاهره وإن قيل 

باإلطالق.
اندراسه  بعد  القرب  تديد  السابع: 
والصلحاء  واألوصياء  األنبياء  قبور  إال 

والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل األحوط تركه.

 التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر،
البناء  حتت  الدفن  كراهة  عدم  والظاهر 

والسقف.
العاشر: اختاذ املقربة مسجداً إال مقربة 
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األنبياء واألئمةB والعلماء.
إال  القبور  على  املقام  عشر:  احلادي 

.Bاألنبياء واألئمة
الثاني عشر: اجللوس على القرب.

الثالث عشر: البول والغائط يف املقابر.
الرابع عشر: الضحك يف املقابر.
اخلامس عشر: الدفن يف الدور. 

السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها 
مبا يوجب هتك حرمة امليت))(.

غري  من  القرب  على  املشي  عشر:  السابع 
ضرورة.

الثامن عشر: االّتكاء على القرب.
التاسع عشر: إنزال امليت يف القرب بغتة 
ثم  منه  قريبًا  اجلنازة  توضع  أن  غري  من 

))( )مبا يوجب هتك حرمة امليت(: بل حيرم هتك حرمة امليت املؤمن 
مطلقًا.

أحكام األموات/ مكروهات الدفن
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ترفع وتوضع يف دفعات كما مر.
أزيد  األرض  عن  القرب  رفع  العشرون: 

من أربع أصابع مفرجات.
بلد  من  امليت  نقل  والعشرون:  احلادي 
املشرفة  املشاهد  إىل  إال  آخر  بلد  إىل  موته 
احملرتمة  واملواضع  املقدسة  واألماكن 
إىل  والنقل  مكة  إىل  عرفات  من  كالنقل 
القرب  عذاب  يدفع  فيه  الدفن  فإّن  النجف 
والكاظمية  كربالء  وإىل  امللكني  وسؤال 
مقابر  إىل  بل   Bاألئمة قبور  وسائر 
استحباب  يبعد  ال  بل  والصلحاء،  العلماء 
لبعض  آخر  إىل  املشاهد  بعض  من  النقل 
الفرق  عدم  والظاهر  الشرعية،  املرجحات 
أو  الدفن  قبل  كونه  بني  النقل  جواز  يف 
بعده، ومن قال حبرمة الثاني فمراده ما إذا 
استلزم النبش، وإال فلو فرض خروج امليت 
عن قربه بعد دفنه بسبب من سبع أو ظامل 
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أو صيّب أو حنو ذلك ال مانع من جواز نقله 
النقل  جواز  يبعد  ال  ثم  مثاًل،  املشاهد  إىل 
إىل املشاهد وإن استلزم فساد امليت))( إذا مل 
يوجب أذية املسلمني ، فإّن من متّسك بهم 
إليهم  جلأ  ومن  جنا،  فقد  أتاهم  ومن  فاز، 
باهلل  اعتصم  فقد  بهم  اعتصم  ومن  أمن، 
تعاىل، واملتوسل بهم غري خائب)صلوات اهلل 

عليهم أمجعني(.

الدفن اىل حني فساد بدن  امليت(: جواز تأخري  ))( )وان استلزم فساد 
امليت مل اشكال واالحوط تركه.
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التلقين
التلقني   :Nاجمللسي العالمة  قال   -(
إْفَهْم  ْع  إمْسَ ن:  امُللقِّ يقول  أن  هو  اجلامع 
واسم  امسه  )وليذكر  ُفالٍن  ْبُن  ياُفالُن 
ابيه( َهْل أْنَت َعلى الَعْهِد الَِّذي فاَرْقَتنا َعَلْيِه 
ِمْن َشهاَدِة أْن ال إلَه ِإاّل اهلل َوْحَدُه الَشريَك 
َعْبُدُه  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلل  َصّلى  داً  مَّ ُمَ َوأنَّ  َلُه، 
امُلْرَسِلنَي،  َوخامَتُ  النَِّبيِّنَي  َوَسيُِّد  َوَرُسوُلُه 
الَوِصيِّنَي  َوَسيُِّد  امُلْؤِمِننَي  أِمرُي  َعَليًَّا  َوأنَّ 
العاملَِنَي،  َعلى  طاَعَتُه  اهلل  اْفرَتََض  َوإماٌم 
احُلَسنْي  ْبَن  َوعِليَّ  َواحُلَسنْيَ  احَلَسَن  َوأنَّ 
ٍد َوُموَسى  مَّ َد ْبَن َعِليٍّ  َوَجْعَفَر ْبَن ُمَ مَّ َوُمَ
َد ْبَن َعِليٍّ  مَّ ْبَن َجْعَفٍر َوَعِليَّ ْبَن ُموَسى َوُمَ
ٍد َواحَلَسَن ْبَن َعِليٍّ َوالقاِئَم  مَّ َوَعِليٍّ ْبَن ُمَ
ُة  أِئمَّ َعَلْيِهْم  اهلل  َصَلواُت  امَلْهِديَّ  َة  احُلجَّ
ِعنَي،  أمْجَ اخَلْلِق  َعلى  اهلل  َوُحَجُج  امُلْؤِمِننَي 

ُة ُهدى أْبراٌر. ُتَك أِئمَّ َوأِئمَّ
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باِن  )ياُفالَن ْبَن ُفالٍن( إذا أتاَك امَلَلكاِن امُلَقرَّ
َرُسوَلنْيِ ِمْن ِعْنِد اهلل َتباَرَك َوَتعاىل َوَسأالَك 
َعْن َربَِّك َوَعْن َنِبيَِّك َوَعْن ِديِنَك َوَعْن ِكتاِبَك 
ْف َوُقْل يِف  ِتَك َفال خَتَ َوَعْن ِقْبَلِتَك َوَعْن أِئمَّ
ٌد َصّلى  مَّ َجواِبِهما: اهلل َجلَّ َجالُلُه َربِّي، َوُمَ
اهلل َعَلْيِه َوآِلِه َنِبيِّي، َواالْسالُم ِدييِن، َوالُقْرآُن 
ِكتاِبي، َوالَكْعَبُة ِقْبَليِت، َوأمرُي امُلْؤِمِننَي َعِليُّ 
َعِليٍّ  ْبُن  َواحَلَسُن  إماِمي،  طاِلٍب  أِبي  ْبُن 
الَشِهيُد  َعِليٍّ  ْبُن  َواحُلَسنْيُ  إماِمي،  َتبى  اجمُلْ
ِبَكْرَباَلء إماِمي، َوَعِليُّ َزْيُن العاِبِديَن إماِمي، 
َوَجْعَفٌر  إماِمي،  النَِّبيِّنَي  ِعْلِم  باِقُر  ٌد  مَّ َوُمَ
إماِمي،  الكاِظُم  َوُموَسى  إماِمي،  الصاِدُق 
ٌد اجَلواُد إماِمي،  مَّ ضا إماِمي، َوُمَ َوَعِليُّ الرِّ
الَعْسَكِرُي  َواحَلَسُن  إماِمي،  اهلاِدي  َوَعِليُّ 
هُؤاِلء  إماِمي؛  امُلْنَتَظُر  ُة  َواحُلجَّ إماِمي، 
َوساَدِتي  يِت  أِئمَّ عنَي  أمْجَ َعَلْيِهْم  اهلل  َصَلواُت 
َوقاَدِتي َوُشَفعاِئي، ِبِهْم أَتَوىّل َوِمْن أْعداِئِهْم 
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ْنيا َواالِخَرِة. ُثمَّ إْعَلْم ياُفالَن ْبَن  أَترَبَُّأ يِف الدُّ
َوأنَّ  ُب،  الرَّ ِنْعَم  َوَتعاىل  َتباَرَك  اهلل  َأنَّ  ُفالٍن 
ُسوُل،  الرَّ ِنْعَم  َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلل  َصّلى  داً  مَّ ُمَ
َوأنَّ أمرَي امُلْؤِمِننَي َعِليَّ ْبَن أَبي طالِب َوأَوالَدُه 
َة، َوأنَّ ماجاَء ِبِه  َة االَحَد َعَشَر ِنْعَم االِئمَّ االِئمَّ
امَلوُت  َوأنَّ   ، َحقُّ َوآِلِه  َعَلْيِه  اهلل  َصّلى  ٌد  مَّ ُمَ
َحقٌّ َوُسؤاَل ُمْنَكٍر َوَنكرٍي يِف الَقرْبِ َحقُّ َوالَبْعَث 
راَط َحقُّ َوامِليزاَن َحقُّ  َحقُّ َوالُنُشوَر َحقُّ َوالصِّ
 ، َوَتطاُيَر الُكُتِب َحقُّ َواجَلنََّة َحقُّ َوالنَّاَر َحقُّ
اَعَة آِتَيٌة الَرْيَب ِفيها، َوأنَّ اهلل َيْبَعُث  َوأنَّ السَّ

َمْن يِف الُقُبوِر.
احلديث  ويف  ياُفالُن.  أَفِهْمَت  يقول:  ثم 
أّن املّيت جييب بلى فهمت. ثم يقول: َثبََّتَك 
ِصراٍط  ِإىل  اهلل  َهَداَك  الثَّاِبِت  ِبالَقْوِل  اهلل 
َوَبنْيَ  َوَبْيَنَك  بْيَننا  اهلل  َف  َعرَّ ُمْسَتِقيٍم 
يقول:  ثم  ِتِه.  َرمْحَ ِمْن  ُمْسَتَقرٍّ  يِف  أْوِلياِئَك 
َواْصَعْد  َجْنَبْيِه  َعْن  االْرَض  جاِف  الّلُهمَّ 
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الّلُهمَّ  ُبْرهانا،  ِمْنَك  ِه  َوَلقِّ إَلْيَك  ِبُرَوِحِه 
َعْفَوَك َعْفَوَك))(.

)-   بعد الدفن، فيستحب أن جيلس الولّي 
أي أقرب الناس إليه عند رأسه بعد انصراف 
الناس فيلقنه برفيع صوته وحيسن أن يضع 
راحتيه على القرب ويقرب فاه منه والبأس 
بأن يستنيب الولّي للتلقني. ويف االحاديث أّن 
املّيت إذا ُلّقن هذا التلقني قال منكر ونكري: 
)قد لقنوه فال حاجة إىل سؤاله فلننصرف(، 

فينصرفان عنه وال يسأالنه.

))( مفاتيح اجلنان: ص0)8- ))8.

أحكام األموات/ التلقني








