ّ
یتوفی اإلمام المهدی(عج) من الذی ی ّغسله و ی ّ
كفنه ؟
عند ما
السؤال:
یغسله و ال ّ
غسله و ی ّ
یکفنه اال المعصوم؟
كفنه،علما بأن المعصوم ال ّ
عندما یتوفی اإلمام المهدی (عج) من الذی ی ّ
الجواب:
غسل و تجهيز المعصوم بید معصوم آخر
تغسیل النبی (صلي هللا عليه وآله) بید وصيه اإلمام علي (عليه السالم )
تغسیل فاطمة سالم هللا عليها بید اميرالمؤمنین علی عليه السالم
تغسیل اإلمام فقط بید اإلمام
تکفین و تدفین اإلمام المهدی (عجل هللا تعالي فرجه) بید اإلمام الحسين (عليه السالم)
دراسة الروايات المعارضة فی الظاهر
الروايات المرتبطة بغسل اإلمام الكاظم عليه السالم
تغسیل النبی صلي هللا عليه وآله و االئمة عليهم السالم بید المالئكة
الجواب:
تغسیل اإلمام السجاد (عليه السالم) بید ام الولد (جاریته)
الجواب:
الروايات المرتبطة بتغسیل فاطمة عليها السالم قبل استشهادها
تغسیل السیدة فاطمة بید اسماء
النتيجة
من الذی یقوم بتغسیل آخر االئمة بعد الرجعة ؟

رواية كرام
رواية ابن طيار
الجواب:
الف :بید المعصومين الماضین
ب :بید المالئكة
ج :التغسیل بید المعصوم
د :احتمال استشهاد آخر المعصومین
هـ :عدم الحاجة الی غسل من جدید
النتيجة النهائية:
الجواب :
غسل و تجهيز المعصوم بید معصوم آخر
روايات عدیدة فی مصادر الشيعة تشیر الی هذا المطلب بأن تغسیل و تكفین و تدفین األنبیاء و االئمة و
المعصومین ،البد ان یکون بید االوصياء و االئمة و المعصومین غیرهم حتی ان المرحوم الشيخ الكليني فی
كتاب الكافي الشریف اختص بابا تحت هذا العنوان (االمام ال يغسله اال امام من األئمة عليهم السالم) ،و یذکر
الروايات المرتبطة به.
فی البدایة ندرس األحاديث التي نقلت فی هذا المجال حتی یثبت ان المعصوم الیغسله و الیكفنه و ال یدفنه
یغسل اإلمام المهدي (عج) ؟
اال المعصوم ؛ فلنجیب علی هذا السوال انه من الذی
ّ
تغسیل النبی (صلي هللا عليه وآله) بید وصيه اإلمام علي (عليه السالم )

توجد روايات فیها ان اإلمام علي عليه السالم هو الذی قام بتغسیل النبی صلی هللا عليه وآله  ،و ذکر فیها بأن
علة هذا األمر هو انه وصي الرسول صلی هللا عليه وآله.
رواية عبدهللا بن مسعود عن النبی صلي هللا عليه وآله:
ال َح َّد َثنَا َأ ُبو ْال َح َسن عَ لِي ب ُ ْ
اق رَ حِ مَ ُه َّ
َ
ْن َأ ْحمَ َد ال َّد َّق ُ
اس ِم َق َ
الل ُه َق َ
ْن ْال َق ِ
ي
ال َح َّد َثنَا َحمْ َز ُة ب ُ
ِي ب ُ
ْن ال ُجن َْيدِ الرَّ ا ِز ُّ
ِ
ُّ
َح َّدثنَا عَ ل ُّ
ال َح َّد َثنَا ْال َحسن بْن عَ لِي عَ ن عَ بدِ الرَّ َّزاق عَ َ
َ
ال َح َّد َثنَا َأ ُبو عَ وَ ا َن َة َق َ
َق َ
ف
ْن عَ وْ ٍ
َ ُ ُ
ن أ ِبيهِ عَ ْ
ْ
ٍّ ْ ْ
نب ِ
ن مِ ينَا مَ وْ لي عَ ْبدِ الرَّ ْحمَ ِ
ِ
ول َّ
ن عَ ْبدِ ال َّلهِ بْن مَ ْس ُعودٍ َق َ ُ ْ
س ُ
ل ُك َّ
ك ِإ َذا مِ َت َق َ
ي عليه السالم َيا َر ُس َ
ال يَ ْغ ِ
ن ُي َغ ِّس ُل َ
ي
اللهِ مَ ْ
عَ ْ
ل َن ِب ٍّ
ال :قل ُت لِل َّن ِب ِّ
ِ
َ َّ َ َ
ن وَ ِص ُّي َ
ْن َأ ِبي َطالِب عليه السالم...
ِي ب ُ
وَ ِص ُّي ُه ُق ْل ُت َفمَ ْ
ك يَ ا َر ُسول اللهِ قال عَ ل ُّ
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفی381هـ) ،كمال الدين و تمام النعمة ،ص،27تحقيق:
علي اكبر الغفاري ،ناشر :مؤسسة النشر االسالمي (التابعة) لجماعة المدرسين ـ قم1405 ،هـ( .مكتبه اهل
البيت)
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج،22ص،507تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
رواية سلمان الفارسي:
عَ ن َأبَان ب َ
ان ْال َفا ِر ِسي َ
اش عَ ْ َ
....ق َ
س َق َ
ان َفأَ َت ْي ُت عَ ل ِّي ًا عليه السالم
ْن َق ْي ٍ
ْن أ ِبي عَ َّي ٍ
ال َس ْلمَ ُ
ْ
ال َسمِ عْ ُت َس ْلمَ َ
ن ُسل ْي ِم ب ِ
ِ ِ
َّ
ول َّ
ول َّ
ان رَ ُس ُ
وَ ُهوَ ُي َغ ِّس ُ
ل َر ُس َ
اللهِ صلي هللا عليه وآله وسلم َأوْ َصي عَ ل ِّي ًا عليه
اللهِ صلي هللا عليه وآله وَ َق ْد َك َ
َ َ
ِي ُغ ْس َل ُه َغ ْيرُ ه .....
السالم أ ْن ال َيل َ
سليم بن قيس (المتوفی80هـ) ،كتاب سليم بن قيس الهاللي،ص ،143ناشر :انتشارات هادي ـ قم  ،الطبعة
األولي1405 ،هـ.

رواية موسي بن جعفر عن اإلمام الصادق عليهما السالم
عَ َ
ن ُع َب ْيدِ َّ
ن َجعْ َف ِر بْن مُ َحمَّ دِ بْن ُق َ
اللهِ بْن ْال ُف َض ْيل َّ
ْن
ْن عَ َّي ٍ
ولوَ يْ هِ عَ ْ
اش عَ ْ
ْ
الطائ ِّ
ِي وَ مُ َحمَّ دِ ب ِ
ِ
ِ
ِ
ْن مُ َحمَّ دِ ب ِ
ن أ ْحمَ َد ب ِ
ِ
يل ب َ
َ
ْن ِإ ْسمَ اعِ َ
ْن ِإ ْسمَ اعِ َ
ن َجعْ َف ٍر َّ
الصادِ ِق
ان عَ ْ
ْن ُس َل ْيمَ َ
يل ْب ِ
ْن مُ َحمَّ دِ ب ِ
يل ب ِ
ْن أ ْحمَ َد ب ِ
ْن ِإ ْسمَ اعِ َ ِ
ن مُ َحمَّ دِ ب ِ
أ ْحمَ َد ب ِ
األ ْز َهر بْن َن َّظام عَ َ
عليه السالم عَ َ
وس َف عَ ن ْ َ
ْ
ْن ْالمُ ْس َت َفادِ مِ ْث َل ُه (عن
ٍ
ْن يَ عْ ُق َ
ن أ ِبي ُي ُ
ن عِ َ
وب عَ ْ
ْ
يسي ب ِ
نب ِ
ن أ ِبي ال َح َس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
موسي بن جعفر عن ابيه عليهما السالم) وَ َق َ
الصحِ ي َفةِ ْالمَ ْخ ُتومَ ةِ َّالتِي َن َز َل ْ
السمَ ِ
ان فِ ي َّ
ِي
ن َّ
ت مِ َ
ال َك َ
اء يَ ا عَ ل ُّ
َْ َ ُ
ال َف ُق ْل ُت لِرَ ُسول َّ
َغ ِّس ْلنِي وَ َال ُي َغ ِّس ْلنِي َغ ْيرُ كَ َق َ
ت وَ أ ِّمي َأ َنا َأ ْقوَ ي عَ َلي ُغ ْسل َ
ِك
اللهِ صلي هللا عليه وآله ِبأَ ِبي أن
ِ
ال َف ُق ْل ُت َفإن َل ْم َأ ْق عَ َلي َ َ
ِك َأمَ َر ُه َّ
ين ِب َغ ْي ِري ي ُ
ال ِب َذا َأمَ َرنِي َج ْب َرئ ُ
الل ُه عَ َّز وَ َج َّ
ل َق َ
وَ ْحدِ ي َق َ
ِيل وَ ِِ َذل َ
ون
َك ُ
ك َفأ ْستَعِ ُ
وَ ْ
ِ ْ
ل َْ
ال َج ْب َرئ ُ
ِيل َيا مُ َحمَّ ُد ُق ْ
الس َّن ُة َأ ْن َال ُي َغ ِّس َ
َّك َي ْأمُ رُ كَ َأ ْن ُت َغ ِّس َ
مَ عِ ي َف َق َ
ْن عَ ِّم َ
ِي ِإ َّن رَ ب َ
اء ِإ َّال
األ ْن ِب َي َ
ك َف ِإ َّنمَ ا ُّ
ل لِعَ ل ٍّ
ل اب َ
ن ُح َجج َّ
َأوْ ِص َي ُ
اؤ ُهمْ وَ ِإ َّنمَ ا ُي َغ ِّس ُ
اللهِ عَ َّز وَ َج َّ
ل ُك َ
ل لِمُ َحمَّ دٍ صلي هللا عليه عَ َلي ُأمَّ تِهِ
ي مِ ْ
ل نَ ِب ٍي وَ ِص ُّي ُه مِ ْ
ِ
ن بَعْ دِ هِ وَ هِ َ
َ
اج َتمَ ُعوا عَ َل ْيهِ مِ ْ َ
َّ َ َ
ُ َ َ
ن بَعْ دِ هِ فِ يمَ ا َق ِد ْ
ي صلي هللا عليه وآله وَ اعْ َلمْ يَا
مِ ْ
ن ق ِطيعَ ةِ مَ ا أمَ رَ ُه ُم الل ُه تعَ الي ِبهِ ث َّم قال ال َّن ِب ُّ
َ
ال عَ لِي َف ُق ْل ُت لِ َر ُسول َّ
ك عَ َلي ُغ ْسلِي َأعْ وَ ً
ان َق َ
ِي َأ َّن َل َ
ن ِبأَ ِبي
ان وَ ْاإل ِْخوَ ُ
انا ُهمْ نِعْ مَ ْاألعْ وَ ُ
اللهِ صلي هللا عليه واله مَ ْ
ِ
ٌّ
عَ ل ُّ
اء ال ُّد ْن َيا َأعْ وَ ً
ِيل وَ مِ َ
ت وَ ِإ ْسمَ اعِ ُ
ِيل وَ ِإ ْس َرافِ ُ
يكائ ُ
ال َج ْب َرئ ُ
انا َل َ َ َ
ت وَ ُأ ِّمي َق َ
يل وَ مَ َل ُ
ب َسمَ ِ
ك ْالمَ وْ ِ
َأ ْن َ
ِي
يل َصاحِ ُ
ك قال عَ ل ٌّ
َاء َّ
انا وَ ِإ ْخوَ ً
ل لِي َأعْ وَ ً
اج ً
اللهِ َتعَ َ
دا وَ ُق ْل ُت ْال َحمْ ُد ل َِّلهِ َّالذِ ي َجعَ َ
َف َخرَ رْ ُ
انا ُه ْم ُأمَ ن ُ
الي.
ت ل َِّلهِ َس ِ
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار 78 ،ص،304تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
رواية ابن عباس
ان َّ
ْن ِإ ْس َح َ
الص ْي َد َالنِي َق َ
اللهِ عَ َل ْيهِ َق َ
ان َّ
ال َح َّد َثنَا مُ َحمَّ ُد
ال َح َّد َثنَا مُ َحمَّ ُد ب ُ
اق ِر ْضوَ ُ
َح َّد َثنَا مُ َحمَّ ُد ب ُ
ْن َحمْ َد َ
ْن ِإ ْب َراهِ يمَ ب ِ
ُّ
ال َأ ْخب َر َنا َخالِ ٌد ْال َح َّذ ُاء عَ َ
َّ
ْ
ون َق َ
اس ِطي َق َ
ْن َزيْدٍ
ال َح َّد َثنَا مُ َحمَّ ُد ب ُ
ب ُ
ن أ ِبي قِ َال َب َة عَ ْ
ْ
َ
ْن َهارُ َ
ن عَ ْبدِ اللهِ ب ِ
ْن مُ ْسل ٍِم الوَ ِ ُّ
َ
ول َّ
ْ
ض َر ُس ُ
اس َق َ
ال َلمَّ ا مَ ِر َ
ْن يَ ِ
اس ٍر
ْن عَ َّب ٍ
اللهِ صل هللا عليه وآله وَ عِ ْن َد ُه أ ْص َحا ُب ُه َقامَ ِإ َل ْيهِ عَ مَّ ارُ ب ُ
ال َجرْ مِ ِّ
ن اب ِ
ي عَ ِ

ال َذاكَ عَ لِي ب َ
ول َّ
ك َق َ
ال َل ُه فِ َداكَ َأ ِبي وَ ُأ ِّمي َيا رَ ُس َ
َف َق َ
ِك مِ ْن َ
ان َذل َ
ن ُي َغ ِّس ُل َ
ِب ِ َأل َّن ُه َال
ُّ ُ
اللهِ مَ ْ
ك مِ َّنا ِإ َذا َك َ
ْن أ ِبي َطال ٍ
ل َّ
ن َأعْ َضائِي ِإ َّال َأعَ ا َن ْت ُه ْالمَ َالئ َ
ال َل ُه فِ َداكَ َأ ِبي وَ ُأ ِّمي َيا َر ُسو َ
ِك َف َق َ
ِك ُة عَ َلي َذل َ
اللهِ صل هللا عليه وآله
ُيَهمُّ ِب ُع ْض ٍو مِ ْ
ال لِعَ لِي عليه و َيا اب َ
ك َّ
الل ُه ُث َّم َق َ
ك َق َ
ِب ِإ َذا ر ََأ َ
ال مَ ْه َرحِ مَ َ
ِك مِ ْن َ
ان َذل َ
ن ُي َص ِّلي عَ َل ْي َ
يْت
َفمَ ْ
ٍّ
َ
ك مِ َّنا ِإ َذا َك َ
ْن أ ِبي َطال ٍ
اغ ِس ْلنِي وَ َأ ْنق ُغ ْسلِي وَ َِ ِّف ِّني فِ ي ِطمْ َر َّ َ
رُ وحِ ي َق ْد َفا َر َق ْت َج َسدِ ي َف ْ
ن َأوْ فِ ي ب ََي ِ
ان وَ َال ُت َغا ِل
ي َهذ ْي ِ
ِ
اض مِ ْص َر وَ بُرْ دِ َيمَ ٍ
َك َفنِي وَ ْ
احمِ ُلونِي َح َّتي َت َض ُعونِي عَ َلي َشفِ ي ِر َق ْب ِري
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفی381هـ) ،األمالي،ص 732تحقيق و نشر :قسم
الدراسات االسالمية  -مؤسسة البعثة  -قم ،الطبعة :األولي1417 ،هـ.
رواية ابي عون
َ
َّ
َضي َّ
ال َر ُس ُ َّ
الَ :
ْ
ُ
(ق َ
بن َأبي عَ وْ ٍن َق َ
الل ُه عَ ْن ُه فِ ي مَ ِ
في فِ يهِ :
عَ ْ
بن أ ِبي َطال ٍ
ول اللهِ لِعَ لِي ِ
ن عبدِ الوَ احِ دِ ِ
رَضهِ الذِ ي توُ َ
ِب ر ِ َ
ول َّ
ول َّ
ُ َ ُ
ال رَ ُس ُ
َ َ
اللهِ مَ ا َغ َّس ْل ُت مَ ي َت ًا َق ُّطَ ،ف َق َ
الَ :يا َر ُس َ
ا ِْغ ِس ْلنِي َيا عَ لِي ِإ َذا مِ ُّتَ ،ف َق َ
اللهِ ِ :إ َّن َ
ِي:
ك َس ُت َه َّيأ أوْ ت َي َّسرُ  ،قال عَ ل ٌّ
ُّ
ُ ُ َ
َ
َ َ ْ
ٌ
ُ ُ ْ ً َّ َ
َْ ْ ُ
ْ
ْ
(ابن سعدٍ )
ِي ا ْن َق َطعَ َظ ْه ِري ).
ُ
فغ َّسل ُت ُه ،فمَ ا آخذ ُعضوَ ا ِإال ت ِبعَ نِي ،وَ الفضل آخِ ذ ِب ُحضنِهِ يَقول :أعْ ِجل يَ ا عَ ل ُّ
جامع االحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) ،اسم المؤلف :الحافظ جالل الدين عبد الرحمن
السيوطي المتوفی/19 :جمادي االولي 911 /هـ ،دار النشر.
رواية اإلمام الحسين عليه السالم:
ُ
عَ ن َجعْ َفر بن مُ َحمَّ دٍ عَ َ
َّ
َ
ن َجدهِ َ :أ َّن عَ ل ًِّيا ر ِ
اء ،وَ أ َسامَ ُة
ب المَ َ
اس َي ُص ُّ
ي وَ ْالعَ َّب ُ
ن أ ِبيهِ عَ ْ
ْ
ْ
ٍ ِ
ي الل ُه عَ ْن ُه غ َّسل ال َّن ِب َّ
َض َ
َ
اب
ان ْال َب َ
وَ
ُ
شقران ي َْح َفظ ِ
السيوطي ،الحافظ جالل الدين عبد الرحمن جامع االحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) ج16
ص ،18دار النشر.

ما یستفاد من هذه الروايات،ان التغسيل و التدفين و الصالة علی النبیین یکون علی عاتق خلفائهم و هذا العمل
سنة من األنبیاء الماضین و اإلمام علي عليه السالم بعنوان وصي رسول هللا صلي هللا عليه وآله تکفل هذه السنة
و تولي تغسيل و تدفين النبی صلي هللا عليه وآله.
تغسیل فاطمة سالم هللا عليها بید اميرالمؤمنین علی عليه السالم
روايات اإلمام الصادق عليه السالم فی تغسیل السیدة فاطمة سالم هللا عليها بید اإلمام علي عليه السالم ،تشیر
الی هذه النکتة بذکرها كلمة «اال»  ،ألن السیدة فاطمة سالم هللا عليها هی کانت معصومة لهذا البد ان یغسلها
معصوم آخر و ذلک المعصوم هو اإلمام علي عليه السالم.
رواية االمام الباقر عن االمام الحسين عليهما السالم:
ِل َأ ُبو عَ ْبدِ َّ
ْن عَ لِي ب ْ
الُ :سئ َ
ن (عليهما السالم) َق َ
ن َف ِ
اطمَ َة (سالم هللا عليها)
مُ َحمَّ ُد ب ُ
اللهِ (عليه السالم) عَ ْ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ِّ ِ
َ
ن ل ُِي َغ ِّس َل َها ِإ َّال ِص ِّد ٌ
ن َغ َّس َل َها َق َ
ِينَ ِ -أل َّن َها َكا َن ْ
يق .
ت ِص ِّدي َق ًة َلمْ َي ُك ْ
مَ ْ
ال َغ َّس َل َها أمِ يرُ ْالمُ ْؤمِ ن َ
الحر العاملي ،محمد بن الحسن (المتوفی1104هـ) ،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ،ج2
533ح2834تحقيق و نشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
رواية الخزار القمي عن االمام الصادق عليه السالم:
َأ ُبو ْال َحسن ْال َخ َّز ُاز ْال ُق ِّمي فِ ي ْ َ
ِل َأ ُبو عَ ْبدِ َّ
ام َّ
ن َغ َّس َل َها َف َق َ
الشرْ عِ َّيةِ ُسئ َ
ال َغ َّس َل َها َأمِ يرُ
ن َف ِ
األ ْح َك ِ
اطمَ َة مَ ْ
اللهِ عَ ْ
َ ِ
ُّ
ِين ِ َأل َّن َها َكا َن ْت ِص ِّد َ
ن ل ُِي َغ ِّس َل َها ِإ َّال ِص ِّديق
يق ًة َل ْم َي ُك ْ
ْالمُ ْؤمِ ن َ
ابن شهرآشوب ،رشيد الدين أبي عبد هللا محمد بن علي السروي المازندراني (المتوفی588هـ) ،مناقب آل أبي
طالب ،ج  ،3ص 138 :تحقيق :لجنة من أساتذة النجف األشرف ،ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1376 ،هـ ـ
1956م.

العالمة محمد تقي المجلسي فی ذيل هذا الحديث یقول هکذا ایضا
المجلسي ،محمدتقي بن مقصود علي  ،لوامع صاحبقراني مشهور به شرح فقيه  ،ج  ،2ص،222 :ناشر :مؤسسه
اسماعيليان ،قم ،سنة الطبعة 1414 :ق
سيد نعمت هللا الجزائري ایضا یقول هنا هکذا :
ال ّ
المراد بالصديق هنا المعصوم
الجزائري ،نعمت هللا بن عبد هللا  :رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار ،ج  ،1ص،64 :ناشر :مؤسسة التاريخ
العربي ،بيروت  1427 ،ق 2006 -م الطبعة :االولی .
رواية المفضل عن االمام الصادق عليه السالم
عِ َّد ٌة مِ ن َأ ْص َحابنَا عَ ن َأ ْحمَ َد بْن مُ َحمَّ دِ ب َ
ن َأ ِبي عَ ْبدِ َّ
اللهِ
ن ْالمُ َف َّض ِل عَ ْ
ْن أ ِبي َن ْص ٍر عَ ْ
ْ
ْ
ِ
ْن َسال ٍِم عَ ِ
نب ِ
ن عَ ْبدِ الرَّ ْحمَ ِ
ِ
ِ
َ
الُ :ق ْل ُت ِ َأل ِبي عَ ْبدِ َّ
اطمَ َة َق َ
ن َغ َس َ
(عليه السالم) َق َ
ل َف ِ
ِين وَ َكأَ ِّني
اللهِ (عليه السالم) مَ ْ
ال َذاكَ أمِ يرُ ْالمُ ْؤمِ ن َ
ت ِبمَ ا َأ ْخ َب ُ
ال َف َق َ
ان َذاكَ ُجعِ ْل ُت فِ َداكَ َق َ
ك ِبهِ َق َ
ن َقوْ لِهِ َف َق َ
ك ِض ْق َ
رْت َ
ال َكأَ َّن َ
استَعْ َظمْ ُت َذل َ
ال َال
ْ
ِك مِ ْ
ال َف ُق ْل ُت َق ْد َك َ
يق َأمَ ا عَ لِمْ َ َ
ن َي ْغ ِس ُل َها ِإ َّال ِص ِّد ٌ
يسي.
ت أ َّن مَ رْ يَمَ َل ْم َي ْغ ِس ْل َها ِإ َّال عِ َ
ن َف ِإ َّن َها ِص ِّدي َق ٌة وَ َلمْ َي ُك ْ
َت ِضي َق َّ
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،الكافي ،ج ،1ص ،459ح ،4ناشر:
اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفی381هـ) ،علل الشرائع ،ج ،1ص ،184تحقيق :السيد
محمد صادق بحر العلوم ،ناشر :المكتبة الحيدرية ـ النجف1385 ،هــ 1966م
و لو ان الس ّنة علی ان النساء ال یغسلهن اال النساء ؛ لکن حسب ان السیدة الزهراء سالم هللا عليها من
المعصومین فالبد ان یغسلها معصوم آخر ؛ فقام بهذا العمل زوجها اإلمام علي عليه السالم.

فی الرواية الثالثة بعنوان شاهد تاريخي تشیر الی غسل السیدة مريم ایضا التی قام بتغسیلها ابنها نبی عيسي
عليه السالم الذی هو من المعصومین.
االمام ال یغسله اال المعصوم
ّ
متولي امر االمام فی التغسیل و التكفین و التدفین  ،فقط هو االمام الذی
توجد روايات فی مصادر الحديث ان
یجئ بعده .فی وصایا ائمة األطهارعليهم السالم فی مسألة غسلهم اشاروا الی هذا المطلب ان اإلمام ال یغسله
اال اإلمام.
وصية االمام السجاد (عليه السالم) الی االمام الباقر(عليه السالم)
قطب الدين الراوندي ینقل هکذا :
َ
ان فِ يمَ ا َأوْ َصي ِبهِ إ َلي َأ ِبي عَ لِي ب ُ ْ
ن َأ ِبي َجعْ َف ٍر عليه السالم َق َ
ن عليه السالم َأ ْن
ير عَ ْ
ال َك َ
مَ ا رَوَ ي أ ُبو ب َِص ٍ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ُّ
ِ َّ
َ َ
َي ِإ َذا َأ َنا مِ ُّت َف َال َيلِي ُغ ْسلِي َغ ْيرُ كَ َف ِإ َّن ْاإلِمَ امَ َال ُي َغ ِّس ُل ُه ِإ َّال ِإمَ امٌ مِ ْث ُله
قال َيا ُبن َّ
الراوندي ،قطب الدين (المتوفی573هـ)،الخرائج والجرائح،ج،1ص ،264تحقيق ونشر مؤسسة اإلمام المهدي
عليه السالم ـ قم ،الطبعة :األولي1409 ،هـ.
ما یشبه هذه الرواية توجد فی مصادر الذيل ایضا
اإلربلي ،أبو الحسن علي بن عيسي بن أبي الفتح (المتوفی693هـ) ،كشف الغمة في معرفة األئمة،
ج2ص،351ناشر :دار األضواء ـ بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ ـ 1985م.
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج 46ص،166،تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.

وصية االمام الصادق الی االمام الكاظم (عليهما السالم)
رواية ابن شهر آشوب عن اإلمام موسي بن جعفر (عليه السالم):
َ
َ
َ َ َ َ
َق َ
َي ِإ َذا َأ َنا مِ ُت َف َال ُي َغ ِّس ْل ِني َأ َح ٌد َغ ْيرُ كَ َف ِإ َّن
وسي ب ُ
ال مُ َ
ْن َجعْ ف ٍر (عليه السالم) فِ يمَ ا أوْ َصانِي ِبهِ أ ِبي أ ْن قال يَا ُبن َ
ْاإلِمَ امَ َال ُي َغ ِّس ُل ُه ِإ َّال ِإمَ امٌ
ابن شهرآشوب ،رشيد الدين أبي عبد هللا محمد بن علي السروي المازندراني (المتوفی588هـ) ،مناقب آل أبي
طالب ،ج 3ص ،351تحقيق :لجنة من أساتذة النجف األشرف ،ناشر :المكتبة والمطبعة الحيدرية1376 ،هـ ـ
1956م.
وصية االمام الكاظم (عليه السالم) الی االمام الرضا (عليه السالم)
رواية ابی بصير عن االمام الكاظم (عليه السالم)
روي الحسن ،قال :أخبرنا أحمد ،قال :حدثنا محمد بن علي الصيرفي ،عن علي بن محمد ،عن الحسن ،عن
أبيه ،عن أبي بصير ،قال :سمعت العبد الصالح (عليه السالم) يقول :لما حضر أبي الموت قال :يا بني ال يلي
غسلي غيرك ،فإني غسلت أبي ،و غسل أبي أباه ،و الحجة يغسل الحجة.
الطبري آملي صغير ،محمد بن جرير بن رستم  ،دالئل االمامة،ص ،328محقق  /مصحح :قسم الدراسات
اإلسالمية مؤسسة البعثةناشر :بعثت ،ايران؛ قم الطبعة :االولی  1413 ،ق
من الشواهد علی ان هذه الرواية ،عن االمام الكاظم عليه السالم  ،هی ان لقب «عبد صالح» فی روايات الشيعة،
منصرف الی هذا اإلمام ؛ المرحوم التفرشي فی «نقد الرجال» یقول :
وكلما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عبد صالح أو عن الفقيه فهو :الكاظم (عليه السالم)

التفرشي (المتوفی :ق  ،)11نقد الرجال ،ج 5ص ،316تحقيق :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث
ناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث  -قم،الطبعه األولي،شوال 1418
حسب هذه الروايات التی فی بعضها ذکر الحصر بکلمة « ّاال»  ،ال یمکن لغير االمام و حجة هللا ،ان ی ّ
تولي امر
غسل اإلمام.
روايات االمام الرضا (عليه السالم) فی غسل االمام
رواية ابی معمر عن االمام الرضا (عليه السالم):
َّ
ال َسأَ ْل ُت ِّ
ال َح َّد َثنَا َأ ُبو مَ عْ مَ ٍر َق َ
ور َق َ
الر َضا عليه
نب ُ
ْال ُح َس ْي ُ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ْن ُجمْ ُه ٍ
ن مُ َحمَّ دِ ب ِ
ن مُ عَ لي ب ِ
ام ي َْغ ِس ُل ُه ْاإلِمَ امُ َق َ
َان (عليه السالم)
ن ْاإلِمَ ِ
ال ُس َّن ُة مُ َ
ْن عِ مْ ر َ
وسي ب ِ
السالم عَ ِ
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،الكافي ،ج 1ص،385ح ،2ناشر:
اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
حسب احتمال العالمة المجلسي حضر وصي موسي (عليه السالم) و هو يوشع و قام بتغسل موسي علیه
السالم .
فان الظاهر من االخبار أن موسي عليه السالم غسلته المالئكة ،والمراد أنه كما غسل موسي المعصوم ال يغسل
االمام إال معصوم ،مع أنه يحتمل أن يكون حضر يوشع لغسله عليهما السالم
محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج27ص،29تحقيق :محمد الباقر
البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.

فی هذه الرواية عن االمام الرضا عليه السالم فی الجواب عن ابی معمر فی مسألة غسل االمام بید االمام ،یؤید
هذا القول منه و یعد هذا العمل من سنن اإلنبیاء الماضین و بذكر نموذچا یبین ان المعصوم اال یغسله اال
المعصوم.
رواية احمد بن عمر عن االمام الرضاعليه السالم
َ
اء عَ َ
ْ َّ
ْ
َّ
ِي ْالوَ َّش ِ
ن
ْال ُح َس ْين ب ُ
ْ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ْن عَ ل ٍّ
ْن ُعمَ رَ ال َحال ِل أوْ َغ ْي ِرهِ عَ ِ
ن أ ْحمَ َد ب ِ
نب ِ
ن ال َح َس ِ
ْن ُم َحمَّ دٍ عَ ِ
ن مُ عَ لي ب ِ
يَق ُ
اجو َّنا ُ
ال َف َق َ
ون ِإ َّن ْاإلِمَ امَ َال َي ْغ ِس ُل ُه ِإ َّال ْاإلِمَ امُ َق َ
الر َضا عليه السالم َق َ
ِّ
ال ُق ْل ُت َل ُه ِإ َّن ُهمْ ُي َح ُّ
ن َغ َس َل ُه
ال مَ ا ُي ْد ِر ِيهمْ مَ ْ
ول َ
ال َف ُق ْل ُت ُجعِ ْل ُت فِ َداكَ ُق ْل ُت َل ُه ْم إ ْن َق َ َ
ش َر ِّبي َف َق ْد َص َد َق وَ ِإ ْن َق َ
ت َل ُهمْ َق َ
ي ِإ َّن ُه َغ َس َل ُه َت ْح َ
َفمَ ا ُق ْل َ
ال
ت عَ رْ ِ
ِ
ال مَ وْ ال َ
وم ْ َ
ل َل ُه ْم ِإ ِّني َغ َس ْل ُت ُه َف ُق ْل ُت َأ ُق ُ
ال َف ُق ْل ُت َفمَ ا َأ ُق ُ
ال ُق ْ
ول َل ُهمْ َق َ
ال َال َه َك َذا َق َ
األرْ ِض َف َق ْد َص َد َق َق َ
ول َل ُهمْ
َغ َس َل ُه فِ ي ُت ُخ ِ
ك َغ َس ْل َت ُه َف َق َ
ِإ َّن َ
ال َنعم
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی328هـ)،الكافي،ج 1ص،385ح،1ناشر:
اسالميه  ،طهران،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
هذه الرواية تبین لنا ان مسألة غسل اإلمام بید اإلمام کانت مشهورة حتی فی زمن االئمة و تعد من الضروريات
و انسب االمام الرضا (عليه السالم) غسل ابیه الی نفسه و لو کان بعید عنه بفراسخ.
رواية اسماعيل بن سهل عن االمام الرضا(عليه السالم )
مُ َحمَّ ُد بْن مَ س ُعودٍ عَ ن َجعفر ب َ
ن ِإ ْسمَ اعِ َ
ْن َس ْه ٍل
ْن ْالعَ َّب ِ
ُ ْ
اس عَ ْ
ان عَ ْ
ْن أ ْحمَ َد َع ْ
ْ
ْن ُس َل ْيمَ َ
ن َحمْ َد َ
يل ب ِ
ن مَ ْن ُصو ِر ب ِ
ان ب ِ
ِ ِ
َ َ
َ
ال َح َّد َثنَا بَعْ ُ َ
َ
َ َ
َ َ ُ
ِّ َ
َق َ
ْن َأ ِبي
ض أ ْص َحا ِبنَا وَ َسأ َلنِي أ ْن أ ْك ُتمَ ْ
ِي ب ُ
اسمَ ُه قال ك ْن ُت عِ ْن َد الرضا عليه السالم ف َد َخل عَ ل ْيهِ عَ ل ُّ
ال َل ُه عَ لِي(اب َ
َ
ي........ق َ
ن آبَائ َ
ِك (عليهم السالم) َأ َّن
ْن ْالمُ َكا ِر
ْن َّ
ُ
اج وَ اب ُ
َحمْ َز َة وَ اب ُ
ْن أ ِبي َحمْ َز َة) ِإ َّنا رَوَ يْ نَا َع ْ
السرَّ ِ
ٌّ
ال َل ُه َأ ُبو ْال َحس َ َ
ْ
ان ِإمَ ً
ْاإلِمَ امَ َال َيلِي َأمْ َر ُه ِإ َّال ِإمَ امٌ مِ ْث ُل ُه َف َق َ
اما َأوْ
ْن عَ ل ٍّ
ِي (عليه السالم) َك َ
نب ِ
ن ال ُح َس ْي ِ
ن فأ ْخ ِبرْ نِي عَ ِ
َ ِ
ال عَ لِي بْن ْال ُحسين َق َ َ
ان عَ لِي ب ُ ْ
ان ِإمَ ً
ن وَ لِي َأمْ ِرهِ َق َ
اما َق َ
ام َق َ
ان
ان َغ ْيرَ ِإمَ ٍ
ُّ ُ
ال َفمَ ْ
ن َك َ
ن َك َ
ال وَ أيْ َ
ال َك َ
َك َ
ْن ال ُح َس ْي ِ
َ ْ ِ
ُّ
ُّ

َّ
ً
ون َح َّتي وَ لِي َأمْ َر َأ ِبيهِ ُث َّم ا ْن َصر ََف َف َق َ
ْن ِزيَ ادٍ َق َ
ال َخ َ
ال َل ُه َأ ُبو
رَج وَ ُه ْم َك ُانوا َال َيعْ لَمُ َ
مَ ْح ُبوسا فِ ي يَدِ ُع َب ْيدِ اللهِ ب ِ
َ
[الذِ ي ] َأمْ َكن عَ لِي بْن ْال ُحسين عليه السالم َأن َي ْأتِي َكرْ ب ََال َء َفيل َ َ
ْال َح َسن عليه السالم إ َّن َه َذا َّ
ِي أمْ رَ أ ِبيهِ َف ُهوَ
ْ
َّ َ
َ
ِ
َ ْ ِ
ِ
َ َ
َ
األمْ ر َأن ي َْأتِي ب َْغ َدا َد َفيل َ َ
ُيمْ كِن َصاحِ َ َ
َ
ار.....
س فِ ي َح ْب ٍ
ِي أمْ َر أ ِبيهِ ُثمَّ َي ْن َص ِر َف وَ َل ْي َ
ُ
ب ْ ِ ْ
س وال فِ ي ِإ َس ٍ
َ َ
َ
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ما یستفاد من هذه الروايات ،هو ان اإلمام ال یغسله اال اإلمام.شهرة هذه المسألة الی حد حتی ان «فرقة
الواقفية» تستدل بهذا الطریق علی صحة ما ادعتها فی عصر اإلمام الرضا عليه السالم ؛ لکن االمام الرضا عليه
السالم بجواب نقضي لهم ،بطل استداللهم و أثبت ان االمام الذی یأتی بعده و لو ان یکون حین وفاة اإلمام
السابق فی مکان بعید؛ لکن بعناية و قدرة ربانیة( .طي االرض) یصل نفسه الی اإلمام و هو یتکفل تدفينه و
تغسيله و الصالة علیه.
الشيخ عباس القمي یقول هنا هکذا :
اعلم أنه قد ثبت في محله أنه ال يلي أمر المعصوم إال المعصوم و أن اإلمام ال يغسله إال اإلمام ،و لو قبض إمام
في المشرق و كان وصيه في المغرب لجمع ّ
الله بينهما.
الشيخ عباس ال قمي  ،نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم و يليه نفثة المصدور فيما يتجدد به
حزن العاشور ،ص ،354ناشر :المكتبة الحيدرية،مكان نشر :النجف سنة الطبعة 1421 :ق الطبعة األولی
تكفین و تدفین االمام المهدی (عجل هللا تعالي فرجه) بید االمام الحسين (عليه السالم)
الحال مع تبیین مسألة غسل اإلمام .نرید ان نعلم بأن الذی یتکفل تغسیل و تدفین و تكفین اإلمام المهدی
(عليه السالم) من هو؟.

توجد روايات بأن فی اواخر عمر اإلمام المهدي (عجل هللا تعالي فرجه الشريف) ،تکون رجعة االمام
الحسين (عليه السالم) و اصحابه و االمام المهدی (عليه السالم) بعد ما یعرف جده الی االمام الحسين (عليه
السالم) و اصحابه الی الناس یفارق الدنيا و یتکفل االمام الحسين (عليه السالم) ،تغسیله ،تكفینه ،تحنیطه و
تدفینه.
ُ َ
َ
ُ
َ ُ ْ َ َ َ
وال
توجد روايات فی بيان وتعيين مصداق آية  6من سورة االسراء «ث َّم َر َد ْدنا لك ُم الكرَّ ة عَ ل ْي ِه ْم وَ أمْ َد ْدناك ْم ِبأمْ ٍ
َنين وَ َجعَ ْل ُ
ناك ْم َأ ْك َث َر َنفيرا  ،تشیر ایضا الی موضوع تغسیل و تكفین و تدفین اإلمام المهدی (عجل هللا تعالي
وَ ب َ
فرجه الشريف):
رواية صالح بن سهل عن اإلمام الصادق (عليه السالم)
عن صالح بن سهل عن أبي عبد هللا عليه السالم …( ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
وج ْال ُحسين (عليه السالم) فِ ي ْال َكرَّ ةِ فِ ي سبعِ ين َر ُج ًال مِ َ
ين ُق ِت ُلوا مَ ُ
وجعلناكم أكثر نفيرا )ُ ،خرُ ُ
عَه
ْ
َ ْ
ن أ ْص َحا ِبهِ َّالذِ َ
َ
َ ْ ِ
يضةٍ ْج َهان ْالمُ َؤ ِّدي إ َلي ال َّن ِ َ
ب ل ُِك ِّ
عَ َل ْي ِه ُم ْال ِب ُ
ن َق ْد َخر ََج فِ ي َأ ْص َحا ِبهِ َح َّتي َال يَ ُش َّ
ك
يض ْالمُ َذ َّه ُ
ِ وَ
ل ِب َ وَ
اس أ َّن ْال ُح َس ْي َ
ِ
َ
َ
ْ ْ
َ
ن َأ َّن ُه
ن َأ ْظ ُه ِر ال َّن ِ
اس َيوْ مَ ئِذٍ َف ِإ َذا ْ
ون وَ أ َّن ُه َل ْي َ
ان ْاإلِمَ امُ َّال ِذي ب َْي َ
فِ يهِ ْالمُ ْؤمِ ُن َ
اس َت َقرَّ عِ ْن َد المُ ؤمِ ِ
ال وَ ال َش ْيط ٍ
س ِب َد َّج ٍ
ْ
َ
ن َال ي ُ
ون ِب َذل َ
اء ْال ُح َّج َة
ِك َج َ
ن َأ ْظ ُه ِر ال َّن ِ
ْال ُح َس ْي ُ
اس وَ َص َّد َق ُه ْالمُ ْؤمِ ُن َ
ن ْال ُح َّج ُة ْال َقائِمُ ب َْي َ
َش ُّك َ
ن ال ُح َس ْي ِ
ون فِ يهِ وَ بَل َغ عَ ِ
ن وَ َال َيلِي ْالوَ ِص َّ ْ
ون َّالذِ ي َيلِي ُغ ْسلَ ُه وَ َك ْفن َُه وَ َح ُن َ
ْالمَ وْ ُ
ي وَ َزا َد ِإبْرَ اهِ ُ
يم
ت َف َي ُك ُ
وط ُه وَ ِإ َيال َج ُه ُح ْفر ََت ُه ْال ُح َس ْي َ
ي ِإال الوَ ِص ُّ
َّ
اج َب ُ
اه عَ َلي ع َْين َْيهِ .
فِ ي َحدِ يثِهِ ُث َّم َيمْ ل ُِك ُه ُم ْال ُح َس ْي ُ
ن َح َّتي ي ََقعَ َح ِ
العياشي السلمي السمرقندي ،محمد بن مسعود بن عياش (المتوفی320هـ) تفسير العياشي ،ج،2ص ،281
تحقيق :السيد هاشم الرسولي المحالتي ،ناشر :المكتبة العلمية اإلسالمية  -طهران.
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،األصول من الكافي،ج6
ص،206ح ،251ناشر :اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
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رواية عبدهللا بن القاسم عن االمام الصادق (عليه السالم)
عِ َّد ٌة مِ َ
َ
َّ
ن مُ َحمَّ دِ ب ْ
ن
ن ْاأل َص ِّم عَ ْ
ون عَ ْ
ْن ِزيَ ادٍ عَ ْ
ن أ ْص َحا ِبنَا عَ ْ
ْ
ْن عَ ْبدِ الرَّ ْحمَ ِ
ن عَ ْبدِ اللهِ ب ِ
نب ِ
ْن ال َح َس ِ
ِ
ن َس ْه ِل ب ِ
ْن َشمُّ ٍ
اللهِ (عليه السالم )ُ .«.....ثمَّ رَ َد ْدنا َل ُك ُم ْال َكرَّ َة عَ َل ْي ِهم ُ ،خرُ ُ ْ
ن َأ ِبي عَ ْبدِ َّ
َّ
ْن ْال َق ِ
ن
اس ِم ْال َب َط ِل عَ ْ
وج ال ُح َس ْي ِ
عَ ْبدِ اللهِ ب ِ
ض ْالمُ َذ َّه ُ ُ ِّ
ن َأ ْص َحا ِبهِ عَ َل ْي ِه ُم ْال َب ْي ُ
اس َأ َّن َه َذا
ون ِإ َلي ال َّن ِ
ين مِ ْ
ان ْالمُ َؤ ُّد َ
(عليه السالم) فِ ي َس ْبعِ َ
ب لِكل ب َْي َضةٍ وَ ْج َه ِ
َ
َ
َ
ن َق ْد َخ َر َج َح َّتي َال ي ُ
َش َّ
ن َأ ْظ ُه ِرهِ ْم َف ِإ َذا
ون فِ يهِ وَ أ َّن ُه َل ْي َ
ان وَ ْال ُح َّج ُة ْال َقائ ُِم ب َْي َ
ك ْالمُ ْؤمِ ُن َ
ْال ُح َس ْي َ
ال وَ ال َش ْيط ٍ
س ِب َد َّج ٍ
َ
ُ
ُُ
اء ْال ُح َّج َة ْالمَ وْ ُ
اس َت َقرَّ ِ
ن (عليه السالم) َج َ
ون َّالذِ ي ُي َغ ِّس ُل ُه وَ
ْ
ت َف َي ُك ُ
ِين أ َّن ُه ْال ُح َس ْي ُ
وب ْالمُ ْؤمِ ن َ
ت ْالمَ عْ ِر َفة فِ ي قل ِ
َ
ْ
ي ِإ َّال ْالوَ ِصي .
ْن عَ ل ٍّ
نب َ
ُي َك ِّف ُن ُه وَ ُي َح ِّن ُط ُه وَ يَ ْل َح ُد ُه فِ ي ُح ْفرَ تِهِ ْال ُح َس ْي َ
ِي )عليه السالم( وَ ال يَ لِي الوَ ِص َّ
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،الكافي ،ج ،8ص،206ح ،250ناشر:
اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
فی رواية أخری التی نقلناها من کتاب مختصر البصائر و بحار االنوار تشیر الی هذه النكتة ان اول شخص
یرجع،هو االمام الحسين (عليه السالم) و ی ّ
تكفل تغسیل و تدفين ابنه اإلمام المهدي عجل هللا فرجه.
رواية عقبة عن االمام الصادق (عليه السالم)
الدين عَ لِي بْن عَ بدِ ْال َحمِ يدِ ْال ُحسينِي ر ُاه ب َطريقِ هِ َع َ
اء ِّ
السيِّ ُد ْال َجل ُ
ِيل ب ََه ُ
ي
ْن مُ َحمَّ دٍ ْ ِ
مِ مَّ ا رَوَ ُاه لِي َّ
اإليَادِ ِّ
ْ
ُّ ُ ْ
َ ْ ُّ َوَ ِ ِ
ن أ ْحمَ َد ب ِ
ِ
َيرْ َف ُع ُه إ َلي َأ ْحمَ َد بْن ُع ْقب َة َع َ
ن َأ ِبي عَ ْبدِ َّ
ال :نَعَ ْمَ .فقِ َ
ن ال َّر ْجعَ ةِ َأ َح ٌّق هِ ي؟ َق َ
اللهِ (عليه السالم) ُس ِئ َ
يل
ن أ ِبيهِ َع ْ
ْ
َ
ِ
ل عَ ِ
ِ
َ
َ
ن َأوَّ ُ
الَ :ال ب ْ
اس ُك ُّل ُهمْ ؟ َق َ
ن ي َْخرُ ُج؟ َق َ
َل
ن ي َْخرُ ُج عَ َلي أ َث ِر ْال َقائ ِِم عليه السالمُ .ق ْل ُت :وَ مَ عَ ُه ال َّن ُ
ال ْال ُح َس ْي ُ
ل مَ ْ
َل ُه :مَ ْ
ْ
َكمَ ا َذ َك َر َّ
ون َأ ْف ً
الل ُه َتعَ َ
الي فِ ي ِك َتا ِبهِ « َيوْ مَ ُي ْن َف ُخ فِ ي ُّ
واجا» َقوْ مٌ بَعْ َد َقوْ ٍم.
الصو ِر َف َتأ ُت َ

َ
وَ عَ ْن ُه (عليه السالم) وَ ُي ْق ِب ُ
ون َن ِب ّي ًا َكمَ ا بَعَ ُثوا
ل ْال ُح َس ْي ُ
ين ُقت ُِلوا مَ عَ ُه وَ مَ عَ ُه َس ْب ُع َ
ن (عليه السالم) فِ ي أ ْص َحا ِبهِ َّالذِ َ
ن (عليه السالم) ُهوَ َّالذِ ي يَ لِي
ون ْال ُح َس ْي ُ
ان َف َي ْد َف ُع ِإ َل ْيهِ ْال َقائ ُِم (عليه السالم) ْال َخا َتمَ َف َي ُك ُ
مَ عَ مُ َ
ْن عِ مْ َر َ
وسي ب ِ
ُغ ْس َل ُه وَ َك ْفن َُه وَ َح ُن َ
وط ُه وَ ُيوَ ا ِريهِ فِ ي ُح ْف َرتِهِ .
الحلي ،الحسن بن سليمان ،مختصر بصائر الدرجات،ص ،48ناشر :منشورات المطبعة الحيدرية  -النجف
األشرف الطبعة :األولي 1950 - 1370 ،م
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حسب هذه الروايات من االئمة الذی یتکفل تغسیل و تكفین و تدفین اإلمام المهدی عليه السالم  ،هو اإلمام
الحسين عليه السالم الذی یرجع عند وفاة االمام المهدي عليه السالم و یستمر فی حكومة ابنه العالمیة.
دراسة الروايات المتعارضة فی الظاهر
من خالل الروايات العدیدة التی ذکرناها وصلنا الی هذه النتيجة ان تغسیل االنبياء واالئمة و المعصومین
الیصح اال علی ید االوصياء و المعصومین ؛ لکن فی مقابل هذه الروايات ،توجد احاديث تقول فی غسل اإلمام
أو المعصوم الی غير اإلمام أو الی غير المعصوم.
روايات المرتبطة بتغسیل االمام الكاظم عليه السالم
رواية ابي سمّ ال عن االمام الرضا(عليه السالم)
َ
َ َ
ْ
ن ِإ ْب َراهِ يمَ بْن َأ ِبي َسمَّ ال َق َ َ
ن َأ ِبي
او َي ُة ب ُ
ن ال ِّر َضا عليه السالم أ َّنا َق ْد رَ وَ يْ نَا عَ ْ
ْن ُح َك ْي ٍم عَ ْ
مُ عَ ِ
ال :ك َت ْب ُت ِإلي أ ِبي ال َح َس ِ
ِ
ٍ
عَ ْبدِ َّ
ول فِ يهِ َف َك َت َ َ
يث َفمَ ا َت ُق ُ
اللهِ عليه السالم َأ َّن ْاإلِمَ امَ َال ُي َغ ِّس ُل ُه ِإ َّال ْاإلِمَ امُ وَ َق ْد ب ََل َغنَا َه َذا ْال َحدِ ُ
ي َأ َّن َّالذِ ي
ب ِإل َّ

َ
وه َأ ْف َض ُ
ال َلعَ َّ
ن وَ ل َِي ُه َف َق َ
ك ُهوَ ْال َح ُّق َق َ
ين َح َضرُ ُ
ال َف َد َخ ْل ُت عَ َل ْيهِ بَعْ َد َذل َ
ب ََل َغ َ
ل
ن َغ َّس َل ُه وَ مَ ْ
ِك َف ُق ْل ُت َل ُه -أبُوكَ مَ ْ
ل ا َّلذِ َ
ِك ُة َّ
ين َح َضرُ وا يوسف عليه السالم مَ َالئ َ
ن ُه ْم َق َ
ال َح َضرُ ُ
اللهِ وَ رَ ْحمَ ُته .
ين َت َخ َّل ُفوا عَ ْن ُه ُق ْل ُت وَ مَ ْ
وه َّالذِ َ
ن َّالذِ َ
مِ َ
الحلي ،حسن بن سليمان بن محمد ،مختصر البصائر ،ص ،77محقق  /مصحح :مظفر ،مشتاق،؛ قم ،مؤسسة
النشر اإلسالمي الطبعة االولی 1421 :ق
رواية طلحة عن االمام الرضا عليه السالم:
ن ُي ُ
ن َط ْل َح َة َق َ
ال ُق ْل ُت لِل ِّر َضا عليه السالم ِإ َّن
ون َ
نب ُ
ْال ُح َس ْي ُ
س عَ ْ
ور عَ ْ
ن ْالمُ عَ َّلي عَ ْ
ْن ُجمْ ُه ٍ
ن مُ َحمَّ دِ ب ِ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ِ
قال :قلت للرضا عليه السالمِ :إ َّن ْاإلِمَ امَ َال ُي َغ ِّس ُل ُه ِإ َّال ْاإلِمَ امُ َ ،ف َق َ
ن َح َض َر ُي َغ ِّس ُل ُه َق ْد َح َضرَ ُه َخ ْي ٌر
ون مَ ْ
ال أمَ ا َت ْدرُ َ
وس َف فِ ي ْال ُج ِّ
ب.
ن َغ َ
ين َح َضرُ وا ُي ُ
مِ مَّ ْ
اب عَ ْن ُه َّالذِ َ
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ،27ص،289ح،2
تحقيق :محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ -
1983م.
ما یستفاد من ظاهر هاتین الروایتین هو ان المالئكة حضرت لتغسیل االمام الكاظم عليه السالم  ،ألنهم الذین
أمددوا يوسف فی البئر.
الجواب :
هاتان الروايتان ،لم ینفیا تغسیل االمام و لعلها صادرة من باب التقية .كما ان العالمة المجلسي حملها علی
التقية
لعل الخبرين محموالن علي التقية إما من أهل السنة أو من نواقص العقول من الشيعة مع أن كال منهما صحيح
في نفسه إذ الرحمة في الخبر األول إشارة إلي اإلمام و في الخبر الثاني لم ينف صريحا حضور اإلمام و حضور

المالئكة ال ينافي حضوره و سيأتي في باب تاريخ موسي عليه السالم أخبار كثيرة دالة علي حضور الرضا عليه
السالم عند الغسل .
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ،27ص،289ح،2
تحقيق :محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ -
1983م.
غسل النبی صي هللا عليه وآله و االئمة عليهم السالم بید المالئكة
رواية اإلمام الصادق عليه السالم
َ
َ
َ
ْن ِإ ْس َح َ
ن ْال َق ِ
ن َأ ِبي عَ ْبدِ ال َّلهِ (عليه السالم )
ْن مُ َحمَّ دٍ وَ أ ْحمَ ُد ب ُ
أ ْحمَ ُد ب ُ
ن بَعْ ِض أ ْص َحا ِبنَا عَ ْ
ْن ي َْح َيي عَ ْ
اس ِم ب ِ
اق عَ ِ
ول َّ
ِيل وَ مَ عَ ُه ْالمَ َالئ َ
اللهِ (صلي هللا عليه وآله) َه َب َط َج ْب َرئ ُ
ض َر ُس ُ
َلمَّ ا ُق ِب َ
ِك ُة وَ الرُّ ُ
ون فِ ي َل ْي َلةِ
ين َك ُانوا ْيَه ِب ُط َ
وح َّالذِ َ
َ
ال َف ُفت َ َ
ْال َق ْد ِر َق َ
ِين ب ََصرُ ُه َفر ُ
السمَ اوَ ِ
ون مَ عَ ُه
َآه ْم فِ ي مُ ْن َت َهي َّ
ي مَ عَ ُه وَ ُي َص ُّل َ
ات ِإ َلي ْاألرْ ِض ُي َغ ِّس ُل َ
ِح ِألمِ ي ِر ْالمُ ْؤمِ ن َ
ون ال َّن ِب َّ
ون َل ُه وَ َّ
ن َن َز َ
ل َفوَ َض ُع ُ
ِح ِ َألمِ ي ِر
وه َف َت َك َّلمَ وَ ُفت َ
اللهِ مَ ا َح َف َر َل ُه َغ ْيرُ ُهمْ َح َّتي ِإ َذا وُ ِضعَ فِ ي َق ْب ِرهِ َن َز ُلوا مَ عَ مَ ْ
عَ َل ْيهِ وَ ي َْحفِ رُ َ
وصيه ْم بهِ َف َب َكي وَ َسمِ عَ ُه ْم ي َُق ُ
وه ُج ْه ً
ون َال َن ْأ ُل ُ
دا وَ ِإ َّنمَ ا ُهوَ َصاحِ ُبنَا بَعْ َدكَ
ول َ
ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِين عليه السالم َسمْ ُع ُه َف َسمِ عَ ُه ُي ِ ِ ِ
َ
إ َّال َأ َّن ُه َليس ُيعَ اي ُننَا بب َصرهِ بَعْ َد مَ رَّ ِتنَا هَذِ هِ َح َّتي إ َذا مَ َ َ
ن
ن وَ ْال ُح َس ْي ُ
ِين (عليه السالم) َرأي ْال َح َس ُ
ْ َ
ات أمِ يرُ ْالمُ ْؤمِ ن َ
ِ َِ ِ
ِ
ِ
ِك َة مِ ْث َ َّ
ِك َّالذِ ي َر َأي وَ رَ َأ َيا ال َّن ِبي (صلي هللا عليه وآله) َأيْ ً
ين ْالمَ َالئ َ
مِ ْث َ
ل َذل َ
ي َح َّتي ِإ َذا
ضا ُيعِ ُ
ل الذِ ي َصن َُعوا ِبال َّن ِب ِّ
َّ
َ
َ
ِك وَ رَ َأي ال َّن ِبي وَ عَ ل ِّي ًا ُيعِ ينَان ْالمَ َالئ َ
ن مِ ْث َ
ِك َة َح َّتي ِإ َذا مَ َ
مَ َ
ل َذل َ
ِي
ات ْال ُح َس ْي ُ
ن َرأي مِ ْن ُه ْال ُح َس ْي ُ
ات ْال َح َس ُ
ِ
ن رَأي عَ ل ُّ
َّ
ات عَ لِي بْن ْال ُحسين َ
َ
ب ُ ْ
ون ْالمَ َالئ َ
ن مِ ْن ُه مِ ْث َ
ِك َة َح َّتي ِإ َذا مَ َ
ل َذل َ
رَأي
ُّ ُ
ن ُيعِ ي ُن َ
ي وَ عَ ل ِّي ًا وَ ْال َح َس َ
َ ْ ِ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ِك وَ َرأي ال َّن ِب َّ
َ
ون ْالمَ َالئ َ
ِي مِ ْث َ
ِك َة َح َّتي ِإ َذا مَ َ
ل َذل َ
ِي
ات مُ َحمَّ ُد ب ُ
مُ َحمَّ ُد ب ُ
ْن عَ ل ٍّ
ْن عَ ل ٍّ
ن ُيعِ ي ُن َ
ن وَ ْال ُح َس ْي َ
ي وَ عَ ل ِّي ًا وَ ْال َح َس َ
ِك وَ رَ أي ال َّن ِب َّ
َ
ْن ْال ُح َس ْين ُيعِ ي ُنو َن ْالمَ َالئ َ
رَ َأي َجعْ َفرٌ مِ ْث َ
ِك َة َح َّتي ِإ َذا مَ َ
ل َذل َ
ات
ِي ب َ
ن وَ ْال ُح َس ْي َ
ي وَ عَ ل ِّي ًا وَ ْال َح َس َ
ِ
ن وَ عَ ل َّ
ِك وَ َرأي ال َّن ِب َّ
َ
وسي مِ ْن ُه مِ ْث َ
ل َذل َ
ِك َه َك َذا ي َْج ِري ِإ َلي آخِ ِر َنا
َجعْ َفرٌ رَ أي مُ َ

الصفار ،محمد بن حسن  290(،ق) ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ د ّ
صلي هللا عليهم ،ج،1ص 225محقق
 /المصحح :كوچه باغي ،محسن بن عباسعلي  ،قم ،مكتبة آية هللا المرعشي النجفي ،الطبعة :الثانیة 1404 ،ق
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ج 27ص ،290تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
نقل هذه الرواية قطب الدين الراوندي بیسیر من اإلختالف عن اإلمام الرضا عليه السالم.
قطب الدين الراوندي ،سعيد بن هبة هللا( 573ق )  ،الخرائج و الجرائح ،ج2ص :778محقق  /مصحح :مؤسسة
اإلمام المهدي عليه السالم  ،مؤسسه امام مهدي عجل هللا تعالي فرجه الشريف  ،قم ،الطبعه االولي1409 ،ق
کذلک السيد البحراني نقل هذه الرواية عن اإلمام الهادي عليه السالم.
البحراني،سيد هاشم بن سليمان 1107(،ق)مدينة معاجز األئمة اإلثني عشر،ج4ص ،434مؤسسة
المعاراإلسالمية،ايران ،الطبعة االولي 1413،ق
الجواب:
ما یستفاد من هذه الرواية ان المالئكة التی هی من اهل العصمة تحضر فی عالم الباطن فی مراسیم تغسیل
و تكفین و تدفین االئمة و یعینون المعصوم الذی بعده .و هذا ال ینافی تغسیل المعصوم بید معصوما آخر.
کذلک النبی صلي هللا عليه وآله و بقیة االئمة من الذین توفوا قبل هذا االمام ایضا یحضروا فی تجهيز االمام
الذی بعدهم.
غسل االمام السجاد (عليه السالم) بید ام ولد (جاریته)
نقلت رواية بأن االمام السجاد (عليه السالم) وصی الی ام ولده ان تغسله و هذه الروایة تعارض بقیة الروايات.

مُ َحمَّ ُد

ْن
ب ُ

ْ
ن
ال َح َس ِ

ِب ِإ ْسنَادِ هِ

ن
عَ ْ

مُ َحمَّ دِ

ْن
ب ِ

َأ ْحمَ َد

ْن
ب ِ

ي َْح َيي

ن
عَ ِ

ن َأ ِبيهِ َأ َّن عَ لِي ب َ ْ
ُّ
ْ
ن ِإ ْس َح َ
ن غِ َي ِ
ن
ْن مُ َ
ن َجعْ َف ٍر عَ ْ
ار عَ ْ
وب عَ ْ
اب عَ ْ
وسي ْال َخ َّش ِ
ْن َكل ٍ
ْن عَ مَّ ٍ
ْن ال ُح َس ْي ِ
اق ب ِ
اث ب ِ
نب ِ
ال َح َس ِ
َّ
عليهما السالم َأوْ َصي َأ ْن ُت َغ ِّس َل ُه ُأمُ وَ َلدٍ َل ُه ِإ َذا مَ َ
ات َف َغ َّس َل ْت ُه.
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفی460هـ) ،تهذيب األحكام ،ج1ص444
تحقيق :السيد حسن الموسوي الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران ،الطبعة الرابعة 1365 ،ش.
الجواب:
العالمة المجلسي ،یضعف هذه الرواية ثم یقول هکذا :
لعله عليه السالم إنما أوصي بذلك تقية ،لئال يتعرض المخالفون لغسله ،فيتمكن اإلمام من غسله علي نهج
الحق ،ألنه معلوم من مذهب الشيعة و أخبارهم أن اإلمام ال يغسله إال إمام .و يحتمل أن تكون معاونة لإلمام
عليه السالم في غسله.
ال مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي  ،مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار ،ج ،3ص،254محقق /
المصحح :الرجائي ،مهدي  ،الناشر :كتابخانه آيت هللا مرعشي نجفي  ،قم  ،الطبعة :اول1406هـ.
و لو ان حسب الظاهر هذه الرواية تعارض الروايات السابقة ؛ لکن هذه الرواية بسند ضعيف ،لم تقف امام
االحاديث العدیدة التی تصرح فی ان االمام ال یغسله اال االمام .ضمن ان کبار الشيعة حملوا هذه الرواية علی
التقية.
الشيخ الحر العاملي فی ذيل هذه الرواية یقول:
َ
َأ ُق ُ ْ
ي فِ ي َأ َحادِ َ
يث َكثِي َرةٍ أ َّن ْاإلِمَ امَ َال ُي َغ ِّس ُل ُه ِإ َّال ِإمَ امٌ َفمَ عْ نَي ْالوَ ِص َّيةِ ُهنَا ا ْلمُ َساعَ َد ُة عَ َلي ْال ُغ ْس ِل وَ
ول :المَ رْ ِو ُّ
َ
يث َأسمَ َ َ
َاط ً
ْالمُ َشار َ
ان ْالمُ َتوَ ِّلي َل ُه ب ِ
نا ُهوَ ْال َباقِ رُ عليه السالم
َك ُة فِ يهِ َكمَ ا مَ رَّ فِ ي َحدِ ِ ْ
اء أوْ ب ََي ُ
ان ْال َجوَ ا ِز أ ِو ال َّتقِ َّي ُة وَ ِإ ْن َك َ
يح بهِ فِ ي ْ َ
األ ْخ َبا ِر وَ َّ
َكمَ ا وَ َقعَ َّ
الل ُه َأعْ َل ُم.
الت ْص ِر ُ ِ

الحر العاملي ،محمد بن الحسن (المتوفی1104هـ) ،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة،
ج،2ص ،535تحقيق و نشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
العالمة المجلسي فی كتاب روضة المتقين و بحار األنوار حمل هذه الوصية علی مقدمات الغسل و یبين ان
هذه الوصية کانت ل التقية حتی ال یضر ب االمام الباقر عليه السالم
ال مجلسي ،محمد تقي بن مقصود علي ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه (ط -القديمة) ،ج،1
ص 371محقق  /المصحح :موسوي كرماني ،حسين و اشتهاردي علي پناه  ،الناشر :مؤسسه االسالمي الثقافیة
كوشانبور ،قم  ،الطبعة :الثانیة1406 ،هـ.
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج 78ص ،303تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
بناء علی هذا مع دراسة هذه الروايات العدیدة التی تصل الی حد اإلستفضاضة نصل الی هذه النتيجة ان متولي
امر تغسيل و تدفين و تكفين المعصوم و االمام هو المعصوم و االمام االخر و هذه الرواية لم تستطع ان تعارض
الروايات السابقة.
روايات المرتبطة بتغسیل السیدة فاطمة عليها السالم قبل استشهادها
توجد روايات ایضا بأن السیدة فاطمة سالم هللا عليها استشهدت قبل استشهادها و هذا ینافی الروايات التي
تقول ان المعصوم ال یغسله اال المعصوم :
الرواية األولی
اس بْن ْال َف ْضل عَ ن عَ ن مُ َحمَّ دِ ب َ
ابْن َحمَّ يْ هِ عَ َ
ْ
ن َأ ِبي َخل َ َ
ن ِإبْرَ اهِ يمَ
ن ْالعَ َّب ِ
وَ
ُ
ْن أ ِبي َر َج ٍاء عَ ْ
ْ
ْ
ن عَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِيفة عَ ِ
ن أ ِبي ال ُح َس ْي ِ
ِ
اللهِ بْن عَ لِي بْن َأبي َرافِ ع عَ َ
ن عَ ْبدِ َّ
ن َس ْلمَ ي امْ رَ َأةِ َأ ِبي رَ افِ ع َق َ
ن َأ ِبي ِإ ْس َح َ
ال ْت مَ ِر َض ْت
ن أ ِبيهِ عَ ْ
ٍ ْ
اق عَ ْ
ن َسعْ دٍ عَ ْ
عَ ْ
ِّ ِ ِ
ِ
ٍ
ََ
اء َف َص َب ْب ُت َل َها َف ْ َ
ان ْال َيوْ مُ َّالذِ ي مَ ا َت ْت فِ يهِ َق َ
ن مَ ا َكا َن ْت َت ْغ َت ِس ُ
َف ِ
ل ُثمَّ
ال ْت َهيِّ ئِي لِي مَ ً
اطمَ ُة َف َلمَّ ا َك َ
اغ َت َسل ْت كأ ْح َس ِ

ت ْ
ت َّالذِ ي َكا َن ْت فِ يهِ َف َق َ
َق َ
افرُ ِشي لِي فِ ي وَ َس ِطهِ ُث َّم ْ
اض َط َجعَ ْ
ال ِ
ت ْال َب ْي َ
اب ُج ُددٍ َف َل ِب َس ْت َها ُث َّم َأ َت ِ
ال ِ
ت وَ
ت ْائتِينِي ِبث َِي ٍ
ُ
اغ َت َس ْل ُت َق َ
ت َخ ِّد َها وَ َق َ
ن َف ِإ ِّني َقدِ ْ
ال ْت ِإ ِّني مَ ْق ُب َ
ت ْالقِ ْب َل َة وَ وَ َضعَ ْت َي َد َها َت ْح َ
اس َت ْق َب َل ِ
ال ْت وَ مَ ا َت ْت
ْ
وض ٌة ْاْل َن َف َال أ ْك َش َف َّ
ال َال ُت ْك َ
اء َعلِي َأ ْخ َبرْ ُت ُه َف َق َ
ش ُف َف َحمَ َل َها َي ْغ ِ
س ُل َها عليهما السالم.
َف َلمَّ ا َج َ
ٌّ
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفی460هـ) ،األمالي،ص ،400تحقيق:
قسم الدراسات االسالمية  -مؤسسة البعثة ،ناشر :دار الثقافة ـ قم ،الطبعة :األولي1414 ،هـ
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج43ص،172تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
الرواية الثانیة
رَوَ ي مَ رْ ُف ً
وعا ِإ َلي َس ْلمَ ي ُأ ِّم بَنِي َرافِ ع َق َ
ت مُ َحمَّ دٍ صلي هللا عليه وآله فِ ي َش ْكوَ َ
اطمَ َة ِب ْن ِ
ال ْت ُك ْن ُت عِ ْن َد َف ِ
اها َّالتِي
ٍ
ام هِ ي َأ َخ ُّف مَ ا َن َرا َها َف َغ َدا عَ لِي ب َ
ت َف َلمَّ ا َكان فِ ي بَعْ ِض ْ َ
يها َق َ
مَ ا َت ْت فِ َ
ال ْ
ِب فِ ي َح َ
اجتِهِ وَ ُهوَ يَ رَي
األيَّ ِ وَ
ُّ ُ
َ
ْن أ ِبي َطال ٍ
َ
ُ
اغ َت َس َل ْت َكأَ َش ِّد مَ ا رَ َأيْ ُت َها ُث َّم َق َ
ت َف َق َ
اس ُك ِبي لِي َغ ْس ًال َف َفعَ ْل ُت َف ْ
يَ وْ مَ ئِذٍ َأ َّن َها َأمْ َث ُ
ال ْ
ل مَ ا َكا َن ْ
ت لِي َأعْ ِطينِي
ال ْت يَ ا أمَّ ْه ْ
اس َت ْق ِبلِينِي ُث َّم َق َ
ث َِيا ِبي ْال ُج ُد َد َفأَعْ َط ْي ُت َها َف َل ِب َس ْت ُثمَّ َق َ
ال ْت َضعِ ي فِ َر ِ
ن َن ْف ِسي َف َال
اشي وَ ْ
ال ْت ِإ ِّني َق ْد َف َر ْغ ُت مِ ْ
َ
ُأ ْك َ
ن ِإ ِّني مَ ْق ُب َ
وض ٌة ْاْل َن ُث َّم َتوَ َّس َد ْ
اس َت ْق َب َل ِ
ن
ت ا ْلقِ ْب َل َة َف ُق ِب َض ْت َف َج َ
ت َي َد َها ْال ُيمْ نَي وَ ْ
ِي عليه السالم وَ َن ْح ُ
ش َف َّ
اء عَ ل ٌّ
ذا وَ َّ
ال ِإ ً
اللهِ َال ُت ْك َ
ل عَ ْن َها َفأَ ْخ َبرْ ُت ُه َف َق َ
يح َف َسأَ َ
اح ُتمِ َل ْ
ش ُف َف ْ
ت فِ ي ث َِيا ِب َها َف ُغيِّ َبت .
َن ِص ُ
فی هذه الرواية السیدة الزهراء عليها السالم تأمر ان ال ینزع منها الثوب ألنها اغتسلت قبله.
الرواية الثالثة
اس بْن ْال َف ْضل عَ ن عَ ن مُ َحمَّ دِ ب َ
ابْن َحمَّ يْ هِ عَ َ
ْ
ن َأ ِبي َخل َ َ
ن ِإبْرَ اهِ يمَ
ن ْالعَ َّب ِ
وَ
ُ
ْن أ ِبي َر َج ٍاء عَ ْ
ْ
ْ
ن عَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِيفة عَ ِ
ن أ ِبي ال ُح َس ْي ِ
ِ
اللهِ بْن عَ لِي بْن َأبي َرافِ ع عَ َ
ن عَ ْبدِ َّ
ن َس ْلمَ ي امْ َر َأةِ َأ ِبي َرافِ ع َق َ
ن َأ ِبي ِإ ْس َح َ
ال ْ
ت مَ ِر َض ْت
ن أ ِبيهِ عَ ْ
ٍ ْ
اق َع ْ
ن َسعْ دٍ عَ ْ
عَ ْ
ِّ ِ ِ
ِ
ٍ
ََ
اء َف َص َب ْب ُت َل َها َف ْ َ
ان ْال َيوْ مُ َّالذِ ي مَ ا َت ْت فِ يهِ َق َ
ن مَ ا َكا َن ْت َت ْغ َت ِس ُ
َف ِ
ل ُثمَّ
ال ْت هَيِّ ئِي لِي مَ ً
اطمَ ُة َف َلمَّ ا َك َ
اغ َت َسل ْت كأ ْح َس ِ

ت ْ
ت َّالذِ ي َكا َن ْت فِ يهِ َف َق َ
َق َ
افرُ ِشي لِي فِ ي وَ َس ِطهِ ُث َّم ْ
اض َط َجعَ ْ
ال ِ
ت ْال َب ْي َ
اب ُج ُددٍ َف َل ِب َس ْت َها ُث َّم َأ َت ِ
ال ِ
ت وَ
ت ْائتِينِي ِبث َِي ٍ
ُ
اغ َت َس ْل ُت َق َ
ت َخ ِّد َها وَ َق َ
ن َف ِإ ِّني َقدِ ْ
ال ْت ِإ ِّني مَ ْق ُب َ
ت ْالقِ ْب َل َة وَ وَ َضعَ ْت َي َد َها َت ْح َ
اس َت ْق َب َل ِ
ال ْت وَ مَ ا َت ْت
ْ
وض ٌة ْاْل َن َف َال أ ْك َش َف َّ
ال َال ُت ْك َ
اء َعلِي َأ ْخ َبرْ ُت ُه َف َق َ
ش ُف َف َحمَ َل َها َي ْغ ِ
س ُل َها ع
َف َلمَّ ا َج َ
ٌّ
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (المتوفی460هـ) ،األمالي،ص ،400تحقيق:
قسم الدراسات االسالمية  -مؤسسة البعثة ،ناشر :دار الثقافة ـ قم ،الطبعة :األولي1414 ،هـ
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج43ص،172تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
فی هذه الرواية السیدة الزهراء عليها السالم تأمر ان یبقی جسدها مستورا بعد وفاتها؛لکن فی الفقرة األخیرة
من الرواية تشیر الی هذه النكتة ایضا ان بعد استشهادها،االمام علي عليه السالم غسلها
الرواية الرابعة
اق عن عبد َّ
حدثنا عبد َّ
يم بن َسعْ دٍ عن مُ َحمَّ دِ بن ِإ ْس َح َ
اللهِ حدثني أبي ثنا أبو ال َّن ْض ِر ثنا ِإ ْب َراهِ ُ
اللهِ بن علي بن أبي
اطمَ ُة َش ْكوَ ا َها التي ُق ِب َض ْت فيه َف ُك ْن ُت ُأمَ ِّر ُض َها َفأَ ْص َب َح ْت يَ وْ ً
رَ افِ ع عن أبيه عن ُأ ِّم َس ْلمَ ي َق َ
ت ْ
اش َت َك ْ
ت َف ِ
ال ِ
ما َكأَمْ َث ِل
ٍ
اجتِهِ فقالت يا ُأمَّ هِ اسكبي لي ُغ ْسالً َف َس َك ْب ُت لها ُغ ْسالً
ك قالت وَ َخ َر َج علي ل َِبعْ ِض َح َ
ما رَ َأيْ ُت َها في َش ْكوَ ا َها ت ِْل َ
ُ
ُ
ََ
َف ْ َ
ن ما رَ َأيْ ُت َها َت ْغ َت ِس ُ
ل ُثمَّ قالت يا أمَّ ْه أعطيني ثيابي ْال ُج ُد َد َفأَعْ َط ْي ُت َها َف َل ِب َس ْت َها ُثمَّ قالت يا أمَّ ْه
اغ َت َسل ْت كأ ْح َس ِ
ُ
ت َف َفعَ ْل ُت وَ ْ
ت ْالقِ ْب َل َة وَ َجعَ َل ْت َي َد َها َت ْح َ
اس َت ْق َب َل ِ
قدمي لي فراشي وَ َس َط ْال َب ْي ِ
ت َخ ِّد َها ُثمَّ قالت يا أمَّ ْه
اض َط َجعَ ْت وَ ْ
اني مَ ْق ُب َ
اْلن وقد َت َط َّهرْ ُ
ت َفالَ يكشفني َأ َح ٌد َف ُق ِب َض ْ
اء علي َفأَ ْخ َبرْ ُت ُه.
وض ٌة
ت مَ َكا َن َها قالت َف َج َ
َ
الشيباني ،ابوعبد هللا أحمد بن حنبل(المتوفی241هـ) ،مسند أحمد بن حنبل،ج 6ص ،461ح،27656ناشر:
مؤسسة قرطبة  -مصر.
فی مصادر اخری من اهل السنة اضیف النص المذکور فی الذيل بیسیر من االختالف

َ
اء علي َفأَ ْخ َبرْ ُت ُه فقال :وهللا ال يكشفها أحد فدفنها بغسلها ذلك
....ف َج َ
العسقالني الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر ابوالفضل (المتوفی852هـ) ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج8
ص،267تحقيق :علي محمد البجاوي ،ناشر :دار الجيل  -بيروت ،الطبعة :األولي1412 ،هـ 1992 -م.
الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري،ج 8ص ،27ناشر :دار
صادر  -بيروت.
العالمة المجلسي ینقل هذه الرواية عن الصدوق و احمد بن حنبل
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ج 43ص ،188تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
 .1كالم علماء الشيعة و السنة فی نقد هذه الرواية
ا .علماء اهل السنة
هذه الرواية ناقش فیها کثیر من علماء اهل السنة؛ ابن كثير یقول هنا هکذا :
وما روي من أنها اغتسلت قبل وفاتها وأوصت أن ال تغسل بعد ذلك فضعيف ال يعول عليه.
ابن كثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية،ج 6ص ،367ناشر:
مكتبة المعارف  -بيروت.
ابن الجوزي ایضا یقول :
هذا حديث ال يصح .أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد أنه كذاب :مالك وسليمان التيمي ووهب بن خالد
وهشام بن عروة ويحيي بن سعيد .وقال ابن المديني :يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة.

ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغتسل قبل الحدث .هذا ال يصح إضافته إلي علي وفاطمة رضي
هللا عنهما ،بل يتنزهون عن مثل هذا
ابن الجوزي الحنبلي ،جمال الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفی  597هـ) ،الموضوعات،ج3
ص ،277تحقيق :توفيق حمدان ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي 1415 ،هـ ـ 1995م.
عبد الهادي الحنبلي یقول فی هذا الحديث هکذا :
هذا حديث ال يصح.
وكيف يكون صحيحا والغسل إنما شرع لحدث الموت فكيف يقع قبله ،وحاشا علي وفاطمة أن يخفي عليهما
مثل هذا
هذا الحديث منكر جدا أنكره اإلمام أحمد وغيره ،وإن كان قد رواه في مسنده عن أبي النضر عن إبراهيم بن
سعد ،قال حنبل وسمعت أبا عبد هللا أنكر حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أن فاطمة غسلت
نفسها وكفنتها.
الحنبلي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفی744 :هـ ،تنقيح تحقيق أحاديث
التعليق ،ج 2ص 126تحقيق :أيمن صالح شعبان ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1998 -م ،الطبعة:
األولي
الذهبي ایضا یقول :
وهذا باطل ،ال يليق أن ينسب إلي فاطمة وعلي؛ فإن الغسل لوجود الموت ال بد منه.
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفی 748 :هـ ،تلخيص كتاب الموضوعات البن الجوزي،
ج 1ص ،360دار النشر :مكتبة الرشد  -الرياض  1419 -هـ 1998 -م ،الطبعة :األولي ،تحقيق :أبو تميم ياسر
بن إبراهيم بن محمد

العيني فی كتاب عمدة القاري فی تغسیل الزهراء عليها السالم یقول :
وقال الكرماني :غسلها علي وصلي عليها ودفنها ليالً بوصيتها
العيني الغيتابي الحنفي ،بدر الدين ابومحمد محمود بن أحمد (المتوفی 855هـ) ،عمدة القاري شرح صحيح
البخاري،ج16ص ،249ناشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
ب .علماء الشيعة
العالمة المجلسي یقول فی هذه الروايات هکذا :
لعلها (عليها السالم) إنما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف ،ولم تنه عن الغسل.
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج43ص،172تحقيق:
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و هذا الجواب،یوافق نصوص روايات الشيعة ایضا،ألنه ذکر فی نصوص الروايات بعد ابالغ هذه الوصية الی
اإلمام،اميرالمومنین عليه السالم قام بتغسیل فاطمة الزهرا عليها السالم؛ لکن من علی ثیابها؛ و هذا یدل علی
ان ما فهمه اميرالمؤمنین عليه السالم ،من كالم الصديقة الطاهرة (عليها السالم)  ،لیس هو عدم تغسیله ،بل
طهارة جسدها الشریف.
المحقق اإلربلي یقول فی هذه الرواية هکذا :
واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة علي نقله مع كون الحكم علي خالفه عجيب فإن الفقهاء من الطريقين ال
يجيزون الدفن إال بعد الغسل إال في مواضع ليس هذا منه ،فكيف رويا هذا الحديث ولم يعلاله وال ذكرا فقهه،
وال نبها علي الجواز وال المنع ،ولعل هذا أمر يخصها (عليها السالم) وإنما استدل الفقهاء علي أنه يجوز للرجل
أن يغسل زوجته بأن عليا غسل فاطمة (عليهما السالم) وهو المشهور.

اإلربلي ،أبو الحسن علي بن عيسي بن أبي الفتح (المتوفی693هـ) ،كشف الغمة في معرفة األئمة،ج 2ص،125
ناشر :دار األضواء ـ بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،هـ ـ 1985م.
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السيد محسن االمين یقول هکذا :
والظاهر أن هذا الغسل الذي اغتسلته صلي هللا عليه وآله كان ألجل التنظيف والتطهر لتغسل بعد وفاتها في
ثيابها طاهرة نظيفة وال تكشف ألنه أبلغ في الستر وأقل كلفة علي من يغسلها ال أنه كان غسل األموات لعدم
جواز تقديمه علي الموت في مثل المقام وتوهم بعضهم أنه غسل األموات وليس بصواب.
األمين ،السيد محسن ،اعيان الشيعه ج 1ص ،321تحقيق وتخريج :حسن األمين ،ناشر :دار التعارف
للمطبوعات  -بيروت  -لبنان
بناء علی هذا تغسیل السیدة الزهراء عليها السالم لم یکن بغسل الميت ؛ بل ألجل النظافة و التطهیر .
 .2روايات غسل السیدة الزهراء عليها السالم بید اإلمام علي عليه السالم
هذه الروايات (التغسیل قبل الوفاة) ،فی الصورة التي تدل علی عدم تغسیل السیدة الزهرا سالم هللا عليها بید
اميرالمؤمنین عليه السالم  ،ال تنافی الروايات التي ذکرت فیها ان اإلمام علي عليه السالم مع اسماء بنت
عميس ،قام بتغسیل فاطمة عليها السالم:
رواية محمد بن موسي
أخبرنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن محمد بن موسي أن علي بن أبي طالب
غسل فاطمة.

الزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (المتوفی230هـ) ،الطبقات الكبري ،ج 8ص ،28ناشر :دار
صادر  -بيروت.
ابن قدامة ایضا یقول هنا هکذا :
ما روي ابن المنذر أن عليا رضي هللا عنه غسل فاطمة رضي هللا عنها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكره فكان
اجماعا
المقدسي الحنبلي ،ابومحمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة (المتوفی620هـ) ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن
حنبل الشيباني،ج 2ص ،398ناشر :دار الفكر  -بيروت ،الطبعة :األولي1405 ،هـ.
رواية االمام حسن بن علي عليهما السالم
ُ ً َ ْ
ِي (ع) َأ َّن عَ ل ِّي ًا َغ َّس َ
ل َف ِ
اطمَ َة (ع)
رَوَ ي اب ُ
ْن عَ ل ٍّ
نب ِ
ْن بَا َبوَ يْ هِ مَ رْ فوعا ِإلي ال َح َس ِ
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج 43ص ،188تحقيق:
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رواية اسماء بنت عميس
وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي ثنا عبد هللا يعني بن حمزة
الزبيري ثنا عبد هللا بن نافع عن محمد بن موسي عن عون بن محمد الهاشمي عن أمه عن أسماء بنت عميس
أن فاطمة بنت رسول هللا أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فغسلها هو وأسماء بنت
عميس
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسي ابوبكر (المتوفی 458هـ) ،سنن البيهقي الكبري ،ج ،3ص،396
ناشر :مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا1994 - 1414 ،

نقلت هذه الرواية بسند آخر فی مسند االمام الشافعي ایضا.
اإلمام الشافعي ،محمد بن إدريس أبو عبد هللا الشافعي (المتوفی  204هـ) ،المسند ،ص ،361دار الكتب
العلمية بيروت  -لبنان
الصالحي الشامي یعتبر هذه الرواية حسنة
قد روي البيهقي باسناد حسن عن أسماء بنت عميس
الصالحي الشامي ،محمد بن يوسف (المتوفی942هـ) ،سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد ،ج10ص
 ،486تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة :األولي،
1414هـ
رواية اخری عن اسماء
و عن أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول هللا صلي هللا عليه وآله قالت ألسماء إني قد استقبحت ما يصنع
بالنساء أنه يطرح علي المرأة الثوب فيصفها لمن رأي فقالت أسماء يا بنت رسول هللا أنا أريك شيئا رأيته بأرض
الحبشة قال فدعت بجريدة رطبة فحسنتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة عليها السالم ما أحسن هذا و
أجمله ال تعرف به المرأة من الرجل قال قالت فاطمة فإذا مت فاغسليني أنت و ال يدخلن علي أحد فلما توفيت
فاطمة عليها السالم جاءت عائشة تدخل عليها فقالت أسماء ال تدخلي فكلمت عائشة
أبا بكر فقالت إن هذه الخثعمية تحول بيننا و بين ابنة رسول هللا صلي هللا عليه وآله و قد جعلت لها مثل هودج
العروس فقالت أسماء ألبي بكر أمرتني أن ال يدخل عليها أحد و أريتها هذا الذي صنعت و هي حية فأمرتني
أن أصنع لها ذلك فقال أبو بكر اصنعي ما أمرتك فانصرف و غسلها علي عليه السالم و أسماء.
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ج ،43ص ،190تحقيق:
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رواية ابن عباس
الل ُه مِ ْن َ َ
اطمَ ُة ِب ْن ُت مُ َحمَّ دٍ َزوَّ َجنِي َّ
ِي َأ َنا َف ِ
ون َل َ
َذ َك َر وَ ْه ُ
ك فِ ي ال ُّد ْن َيا وَ
ْن عَ َّب ٍ
بب ُ
ك ِأل ُك َ
ن اب ِ
ْن مُ َنبِّهٍ عَ ِ
اس ...يَ ا عَ ل ُّ
َ
ْاْلخِ َرةِ َأ ْن َ َ
ل عَ َلي وَ ا ْدفِ ِّني ِب َّ
الل ْيل وَ َص ِّ
ن َغ ْي ِري َح ِّن ْطنِي وَ َغ ِّس ْلنِي وَ َك ِّف ِّني ِب َّ
الل ْيل وَ َال ُتعْ ل ِْم َأ َح ً
دا وَ
ت أوْ َلي ِبي مِ ْ
ِ
ِ
َّ
ْ
َأ ْس َتوْ دِ ُع َ َّ
الس َالمَ ِإ َلي َيوْ ِم ْالقِ َيامَ ةِ َف َلمَّ ا َج َّ َّ ُ َ َ
َْ ُ َ
الس ِريرِ..
ِي وَ وَ َضعَ َها عَ َلي َّ
ي َّ
ك الل َه وَ أقرَأ عَ لي وُ لدِ َ
ن الل ْيل غ َّسل َها عَ ل ٌّ
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رواية محمد بن علي عن االمام الصادق عليه السالم
ِل َأ ُبو عَ ْبدِ َّ
ْن عَ لِي ب ْ
ن َغ َّس َل َها َق َ
الُ :سئ َ
ن َق َ
ن َف ِ
ال
مُ َحمَّ ُد ب ُ
اطمَ َة( سالم هللا عليها) مَ ْ
اللهِ (عليه السالم) عَ ْ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ِّ ِ
َ
ن ل ُِي َغ ِّس َل َها ِإ َّال ِص ِّد ٌ
ِينَ ِ -أل َّن َها َكا َن ْت ِص ِّد َ
يق .
يق ًة َل ْم َي ُك ْ
َغ َّس َل َها أمِ يرُ ْالمُ ْؤمِ ن َ
الحر العاملي ،محمد بن الحسن (المتوفی1104هـ) ،تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ،ج2
533ح2834تحقيق و نشر :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
بناء علی هذا مع وجود هذه الروايات العدیدة فی تغسیل السیدة الزهراء عليها السالم بید اإلمام علي عليه
السالم و مع مساعدة اسماء ،نصل الی هذه النتيجة ان الغسل قبل استشهادها  ،کان ألجل النظافة و لیس
لغسل الميت؛ ألن غسل الميت یجب بعد موته و قام بتغسیلها اإلمام علي عليه السالم بعد استشهادها.
 .3هذه الرواية تدل علی غسل المعصوم بید غير المعصوم
توجد نكتة اخری قابلة ل التأمل فی هذه الروايات،علی فرض صحتها و داللتها علی عدم تغسیل السیدة الزهرا
سالم هللا عليها بید اميرالمؤمنین عليه السالم ،کذلک تدل علی انها قد اغتسلت ؛ و لعل هذا احدی االحكام
المختصة ب المعصومين عليهم السالم انهم یغتسلون قبل وفاتهم.

غسل السیدة فاطمة بید اسماء
توجد روايات بأن اسماء بنت عميس هی التی قامت بتغسیل الزهرا (سالم هللا عليها) (التی مرّ بعضها فی
الفقرة السابقة):
قال (عليه السالم) :يا أسماء غسليها وحنطيها وكفنيها قال :فغسلوها وكفنوها وحنطوها وصلوا عليها ليال ودفنوها
بالبقيع وماتت بعد العصر
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الجواب:
اما الروايات التي تدل علی ان اسماء هی التی قامت بتغسیل فاطمة عليه السالم لم تنافی اغتسال اإلمام علي
عليه السالم لها؛ ألنه اشیر الی هذه النکتة فی روايات أخر ان اسماء أعنت علیا علی غسلها
رواية اسماء
َ
َ
وَ َق َ
اطمَ ُة َأ ْن َال ُي َغ ِّسلَ َها ِإ َذا مَ ا َت ْ َّ َ َ
ال ْت َأ ْسمَ ُ
ي َف ِ
ي َفأَعَ ْن ُت عَ ل ِّي ًا عَ َلي ُغ ْسل َِها.
اء ِب ْن ُت ُعمَ ْي ٍ
ت ِإال أنا وَ عَ ِل ٌّ
س أوْ َص ْت ِإل َّ
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رأی ابن الجوزي:
ابن الجوزي یقول :
واالصح ان عليا (ع) غسلها وكانت اسماء تصب عليها.

سبط بن الجوزي الحنفي ،شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد هللا البغدادي (المتوفی654هـ)،
تذكرة الخواص ،ص ،286ناشر :منشورات الشريف الرضي  ،مكان نشر :قم  ،سنة الطبعة 1418 :ق  ،رقم
الطبعة :األولی
و حتي لو فرضنا ان الروايات التي تقول بأن اسماء هي التي قامت بتغسيل السيدة الزهراء ،صحيحة و تدل
علی المقصود ایضا ،فهی تعارض الروايات التي ذکرناها فی السابق و تدل علی ان تغسیل السیدة الزهرا سالم
هللا عليها کان بید اميرالمؤمنین عليه السالم.
ما یستفاد من هذه الروايات هو ان تغسیل فاطمة عليها السالم کان بید اإلمام علي عليه السالم الذی هو من
المعصومین و کانت اسماء فی عون اإلمام .
النتيجة
بناء علی هذا بنقل االحاديث العدیدة فی مجال غسل االمام و المعصوم ،نصل الی هذه النتيجة ان متولي امر
االمام فی التغسیل و التكفين و التدفين،هو االمام و المعصوم؛ ف المعصومون ،تشمل النبی صلي هللا عليه
وآله ،ائمة الذین من قبله ،و اإلمام الذی بعده،مع المالئكة.
مع ضم روايات رجعة االمام الحسين عليه السالم فی اواخر عمر االمام المهدي عجل هللا تعالي فرجه ،الی
الروايات السابقة نحصل علی هذه النكتة ان عند وفاة االمام المهدي عليه السالم  ،مراسیم تغسيل و تدفین
اإلمام یکون بید جده االمام الحسين عليه السالم.
من الذی یغسل آخر االئمة بعد الرجعة؟
روايات عدیدة تدل علی هذا المطلب ان آخر شخص یتوفی هو االمام و الحجة لله؛ من جملتهم رواية الكافي
عن اإلمام الصادق عليه السالم:

رواية كرام
محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيي ،عمن ذكره ،عن الحسن بن موسي الخشاب ،عن جعفر بن محمد،
عن كرام قال :قال أبو عبد هللا عليه السالم :لو كان الناس رجلين لكان أحدهما االمام عليه السالم ،وقال :إن
آخر من يموت اإلمام عليه السالم لئال يحتج أحد علي هللا أنه تركه بغير حجة [لله] عليه
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،الكافي ،ج 1ص ،180ناشر :اسالميه
 ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
رواية ابن طيار
يَحيي عَ َ
ال َسمِ عْ ُت َأبَا عَ ْبدِ َّ
ن مُ َحمَّ دِ بْن ِسنَان عَ ن ابْن َّ
الط َّيا ِر َق َ
اللهِ عليه السالم
مُ َحمَّ ُد ب ُ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ْ
ْن ْ َ
ِ ِ
ِ
ن أ ْحمَ َد ب ِ
ٍ
َْ
َّ ْ
ُ
يَق ُ
ان َأ َح ُد ُهمَ ا ْال ُح َّجة.
ول َلوْ َلمْ ْ
َان َل َك َ
يَب َق فِ ي األرْ ِض ِإال اثن ِ
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،الكافي ،ج ،1ص ،179ناشر :اسالميه
 ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش.
مع اإللتفات الی هذه الروايات ،المعصوم و آخر األئمة من الذی یغسله ؟
الجواب:
ان الذی ی ّ
تولي امر تغسیل و تدفین و تكفین و صالة االمام االخیر من هو ،لم یتبین.
فی هذه القضیة ،تطرح احتماالت هی مأخوذة من الروايات التی مرّ ذکرها.
الف :بید المعصومين الماضین
اول االحتماالت هو ان یجئ معصوما آخر من ذلک العالم (و من دون رجعة کی یستلزم حياة دنيوية و الموت
لمرة اخری) و یتولي امر آخر المعصومین.

رواية االمام الصادق عليه السالم تشیر الی هذه النكتة ان المعصومين الماضین مع المالئكة ،یغسلون المعصوم
الذی بعده و یكفنوه و یصلون علیه ثم یدفنوه
َ
ن ر ََأي عَ لِي ب ُ ْ
ون ْالمَ َالئ َ
ن مِ ْن ُه مِ ْث َ
ِ ......إ َذا مَ َ
ل َذل َ
ِك َة َح َّتي
ات ْال ُح َس ْي ُ
ن ُيعِ ي ُن َ
ي وَ عَ ل ِّي ًا وَ ْال َح َس َ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ِك وَ َرأي ال َّن ِب َّ
ُّ
َ
َ
ات عَ لِي ب ُ ْ
ِي مِ ْث َ
ِإ َذا مَ َ
ل َذل َ
ون
ن َرأي مُ َحمَّ ُد ب ُ
ْن عَ ل ٍّ
ن ُيعِ ي ُن َ
ن وَ ْال ُح َس ْي َ
ي وَ عَ ل ِّي ًا وَ ْال َح َس َ
ْن ال ُح َس ْي ِ
ِك وَ رَ أي ال َّن ِب َّ
ُّ
ْالمَ َالئ َ
ِك َة......
الصفار ،محمد بن حسن  290(،ق) ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمّ د ّ
صلي هللا عليهم ،ج،1ص 225محقق
 /مصحح :كوچه باغي ،محسن بن عباسعلي  ،قم ،مكتبة آية هللا المرعشي النجفي ،الطبعة:الثانیة  1404ق
المجلسي ،محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،ج 27ص ،290تحقيق:
محمد الباقر البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
ب :بید المالئكة
ّ
متولي التغسیل و التكفین و التدفین و الصالة علی آخر
احتمال آخر الذی یوجد فی هذا المجال هو انه لعل
المعصومین هو اإلمام ،أو المالئكة ؛ ألن المالئكة من المعصومین کما یقول الشیخ الصدوق (ره) فی عصمتهم
هکذا:
اعتقادنا في األنبياء والرسل واألئمة والمالئكة صلوات هللا عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس ،وأنهم
ال يذنبون ذنبا ،ال صغيرا وال كبيرا ،وال يعصون هللا ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون .ومن نفي عنهم العصمة في
شئ من أحوالهم فقد جهلهم
الصدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين (المتوفی381هـ) ،االعتقادات في دين اإلمامية ،ص ،96تحقيق:
عصام عبد السيد ،ناشر :دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ
کما ان امكان وقوع مثل هذا األمر (يعني تغسیل االنسان بید المالئكة) یری فی روايات الشيعة و اهل السنة

 .1غسل موسي بن جعفرعليه السالم
الرواية المذکورة سابقا  ،إبراهيم بن أبي سمال سأل عن االمام الرضا عليه السالم فی تغسیل اإلمام الكاظم
عليه السالم فأجاب اإلمام ایضا هکذا :
ِك ُة َّ
ين َح َضرُ وا يوسف عليه السالم مَ َالئ َ
َح َضرُ ُ
اللهِ .
وه َّالذِ َ
الحلي ،حسن بن سليمان بن محمد ،مختصر البصائر ،ص ،77محقق  /مصحح :مظفر ،مشتاق،؛ قم ،مؤسسة
النشر اإلسالمي الطبعه األول 1421 :ق
 .2غسل نبی آدم بید المالئكة
رواية الصنعاني
 6088عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني قال نزلت المالئكة حين حضر آدم الوفاة فلما رآهم عرفهم فقبضوه
وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وبنوه ينظرون
الصنعاني،أبو بكر عبد الرزاق بن همام المتوفی ،211 :المصنف ،ج 3ص ،400تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي،دار النشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  ،1403 -الطبعة :الثانية،
رواية ابي بن كعب
ُ
َ
وه وَ َح َّن ُط ُ
وه وَ َك َّف ُن ُ
السالمُ َق َب َض ْت ُه ْالمَ الئ َِك ُة وَ َغ َّس ُل ُ
وه وَ َح َفرُ وا له وَ َأ ْل َح ُدوا وَ َص ُّلوا
ب أ َّن آ َدمَ عليه َّ
وَ عَ ْ
َي بن َكعْ ٍ
ن أب ِّ
وه في َق ْب ِرهِ وَ وَ َض ُعوا عليه َّ
عليه ُث َّم َد َخ ُلوا َق ْب َر ُه َفوَ َض ُع ُ
ن ُثمَّ َخ َر ُجوا من ْال َق ْب ِر ُث َّم َح َثوْ ا عليه ُّ
اب ُث َّم قالوا يا
الترَ َ
الل ِب َ
َبنِي آ َدمَ هذه ُس َّن ُت ُكمْ
الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد (المتوفی1255هـ) ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقي
األخبار،ج4ص 54ناشر :دار الجيل ،بيروت .1973 -

ابن كثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (المتوفی774هـ) ،البداية والنهاية ،ج ،1ص 98ناشر:
مكتبة المعارف  -بيروت
بناء علی هذا مراسیم تدفین نبی آدم عليه السالم ،کان بید المالئكة التی من المعصومین  ،و کان فی مقابل
اعین ابناءه.
 .3غسل حمزة بید المالئكة
رواية الحسن البصري عن النبی صلي هللا عليه وآله
عن الحسن قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم (رأيت حمزة تغسله المالئكة)
الطبري ،ابوجعفر محب الدين أحمد بن عبد هللا بن محمد (المتوفی694هـ) ،ذخائر العقبي في مناقب ذوي
القربي ،ج ،1ص ،185ناشر :دار الكتب المصرية  -مصر.
رواية الواقدي عن النبی صلي هللا عليه وآله
قال الواقدي :حمزة بن عبد المطلب أول من جيء به إلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم بعد انصراف قريش
 أو كان من أولهم  -فصلي عليه رسول هللا صلي هللا عليه وآله وسلم ،ثم قال :رأيت المالئكة تغسله  -قالوا:ً
جنبا ذلك اليوم.
ألن حمزة كان
إبن أبي الحديد المدائني المعتزلي ،ابوحامد عز الدين بن هبة هللا بن محمد بن محمد (المتوفی655هـ) ،شرح
نهج البالغة ،ج ،15ص،23تحقيق محمد عبد الكريم النمري ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان ،الطبعة:
األولي1418 ،هـ 1998 -م.

 .4غسل حنظلة بید المالئكة
رواية الطبرسي
كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال :وقال رسول هللا (صلي هللا عليه وآله من ذلك الرجل الذي
تغسله المالئكة في سفح الجبل؟ " فسألوا امرأته؟ فقالت :انه خرج وهو جنب وهو حنظلة بن ابي عامر.
الطبرسي ،أبي علي الفضل بن الحسن (المتوفی548هـ) ،إعالم الوري بأعالم الهدي،ج 1ص 182تحقيق و نشر:
تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ـ قم ،الطبعة :األولي1417 ،هـ.
رواية الحاكم النيسابوري
فأخبرني أبو الحسين بن يعقوب الحافظ أنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا سعيد بن يحيي األموي حدثني
أبي قال قال بن إسحاق حدثني يحيي بن عباد بن عبد هللا عن أبيه عن جده رضي هللا عنه قال  :سمعت رسول
هللا صلي هللا عليه وسلم يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقي هو وأبو سفيان بن الحارث حين عاله
شداد بن األسود بالسيف فقتله فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إن صاحبكم تغسله المالئكة فسألوا صاحبته
فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لذلك غسلته المالئكة
النيسابوري ،محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم ( 405هـ ،)،المستدرك علي الصحيحين ج ،3ص ،225تحقيق:
مصطفي عبد القادر عطا ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1411 -هـ 1990م ،الطبعة :األولي،
صاحب المستدرك بعد نقل هذه الرواية یقول:
هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه.
فی حاشيه كتاب سير اعالم النبالء یقول فی سند هذه الرواية هکذا :
هذا سند جيد وصححه الحاكم وأقره الذهبي

الذهبي الشافعي ،شمس الدين ابوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان (المتوفی  748هـ)،سير أعالم
النبالء،ج 3ص،321تحقيق:شعيب األرناؤوط ,محمد نعيم العرقسوسي ،ناشر :مؤسسة الرسالة  -بيروت،
الطبعة :التاسعة1413 ،هـ
األلباني یعتبر هذه الرواية حسنة :
صحيح علي شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وإنما هو حسن فقط
األلباني ،محمد ناصر (المتوفی1420هـ) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،ج 3ص 167تحقيق:
إشراف :زهير الشاويش ،ناشر :المكتب اإلسالمي  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية 1985 - 1405 ،م
سيد الشهداء و حنظلة «غسيل المالئكة» بید المالئكة حسب نقل اهل السنة کان ألجل جنابتهم ؛
غسل حمزة ّ
ألن الذی یستشهد فی معركة الحرب ،یسقط عنه التغسیل و التكفین.
 .5تغسیل موسي بن عمران عليهما السالم بید المالئكة
العالمة المجلسي یقول:
فان الظاهر من االخبار أن موسي عليه السالم غسلته المالئكة
محمد باقر (المتوفی 1111هـ) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج27ص،29تحقيق :محمد الباقر
البهبودي ،ناشر :مؤسسة الوفاء  -بيروت  -لبنان ،الطبعة :الثانية المصححة1403 ،هـ 1983 -م.
بناء علی هذه القاعدة المعروفة ان المعصوم ال یغسله اال المعصوم ففی مسألة آخر المعصومین ایضا مع اإللتفات
ّ
متولي التغسيل و التدفين و
الی الشواهد التاريخية ان تغسیل البعض کان بید المالئكة  ،فیحتمل ان یکون
الصالة علی المعصوم هو االمام أو المالئكة.

ج :التغسیل بید المعصوم نفسه
کما ان فی بحث الروايات المرتبطة بتغسیل السیدة الزهرا (سالم هللا عليها) بیدها مرّ ( ،و لو ان هذه الروايات
ب الصراحة لم تدل علی هذا المطلب و تدل فقط علی الغسل ل التنظيف) لکن اذا ثبتت داللة الروايات و
صحتها فهی تدل علی ان احدی االحكام المختصة ب المعصومين ،التغسیل بید المعصوم.
د :احتمال استشهاد آخر المعصومین
یحتمل ان آخر المعصومین لم یمت بموت طبيعي و یستشهد ،ففی هذه الصورة لم یحتاج الی التغسیل و
التكفین.
هـ :عدم الحاجة الی التغسیل من جدید
غسلوا أو استشهدوا و
من اإلحتماالت الواردة هو ان المعصومين عليهم السالم ،قبل الرجعة فارغوا الدنیا مرة و ّ
لم یحتاجوا الی التغسیل  ،فلم یحتاجوا الی غسل مرة اخری .کما ان فی قضیة احیاء يحيي بن زكريا ،بید
عيسي عليه السالم اشیر الی هذا المطلب انه بعد ما سأل ربه ان یحییه  ،رجع الی القبر من دون ان یغسلوه :
َ
َّ
َن
ْن ُس َل ْي ٍم ْالعَ امِ ِر ِّ
ِي ب ُ
يع ْ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ْن ْال َح َك ِم عَ ْ
ن بَعْ ِض أ ْص َحا ِبنَا عَ ْ
ْن مُ َحمَّ دٍ عَ ْ
ن عَ ل ِّ
ن عَ ْبدِ اللهِ ب ِ
يع ب ِ
ِي ب ِ
ن رَ ِب ِ
عَ ل ُّ
ْن مَ رْ يَمَ َج َ َ َ
َأ ِبي عَ ْبدِ َّ
ان َسأَ َ
اللهِ عليه السالم َق َ
ل رَ ب َُّه
ال ِإ َّن عِ َ
ْن َز َك ِريَّ ا عليهما السالم وَ َك َ
يسي اب َ
اء ِإلي ق ْب ِر ي َْح َيي ب ِ
ُ
َ
َأن ُي ْحيي ُه َل ُه َف َدعَ ُ َ
ال َل ُه مَ ا ُت ِري ُد مِ ِّني َف َق َ
ن ْال َق ْب ِر َف َق َ
ِسنِي َكمَ ا ُك ْن َ
ت فِ ي
ال َل ُه أ ِري ُد أ ْن ُت ْؤن َ
ْ
اه َفأ َجاب َُه وَ َخر ََج ِإ َل ْيهِ مِ َ
َِ
ت ُت ِري ُد َأ ْن ُتعِ ي َدنِي ِإ َلي ال ُّد ْن َيا وَ َت ُعو َد عَ َلي َح َر ُ
ال ُّد ْن َيا َف َق َ
يسي مَ ا َس َكن ْ
ارَة ْالمَ وْ ِ
ت وَ َأ ْن َ
َت عَ ِّني َحرَارَ ُة ْالمَ وْ ِ
ت
ال َل ُه يَ ا عِ َ
َّ
َف َترَ َك ُه َفعَ ا َد ِإ َلي َق ْب ِره
الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (المتوفی 328هـ) ،األصول من
الكافي،ج،3ص،260ح ،37ناشر :اسالميه  ،طهران  ،الطبعة الثانية 1362،هـ.ش

النتيجة النهائية:
هذا المطلب ان المعصوم ال یغسله اال المعصوم و ال یكفنه  ،قاعدة من الحتمیات و االمام المهدی عج هللا تعالي
یغسل بید سيد الشهداء عليه السالم.
فرجه الشريف
ّ

