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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

 :  ممحقة مسألة

 عمى العصبة تقدم أنو عمى والجميور ، عصباتو سائر عمى فيقدم ، الوصي ىو المذىب في المقدم أن عرفنا
 .  الوصي

 .  غيرىم عمى مقدمون فيم ، الشرع في ليم مكتسب حق ألنو -

 أن الراجح ؟ يقدمون إنيم أم األولياء سائر عمى الوصي يقدم ىل الولي أوصى إذا ، النكاح كتاب في ىذا وسيأتينا
 ؛ بيا الميت أوصى لو حتى ، نصيبو ومن حقو في ألنيا ، أحد الولي عمى يقدم فال ، بالشرع مكتسب حق الوالية
 متعمق حق وألنو ، اآلثار في جاء أنو باعتبار الوصي يقدمون األصحاب ، موتو حين من انتيى قد الميت ألن
 وأما ، والتشاح التنازع عند الكالم ىذا وكل ، ذلك في مقصد لو يكون وقد ، يغسمو من يوصي فيو ، الميت بذات
 .  غيره أو الوصي تقديم في إشكال فال عدميا في

 :  أخرى مسألة

 أجممنا وربما ، لزوجيا المرأة غسل جواز عمى قام قد اإلجماع أن ، لزوجيا والزوجة ، لمزوجة الزوج غسل في تقدم
 :  كالتالي تفصيل فييا والمسالة ، الكالم

 النووي وكالم ، لإلجماع أحمد اإلمام ومعارضة ، فيو المتقدم والكالم ، باإلجماع ثابت ىذا لزوجيا الزوجة غسل
 فيذه ، لزوجتو الزوج تغسيل أما ، لزوجيا الزوجة غسل في ىو إنما ىذا كل ، الخ..  أحمد اإلمام قول رد في

 :  قولين عمى خالف فييا المسألة

 مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير إليو وذىب ، زوجتو غسلي أن لمزوج يجوز أنو:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية

 .  باقية تزال ال الزوجية ُعمق ألن :األول الدليل

 .  لزوجيا الزوجة تغسيل عمى القياس :الثاني الدليل

 اإلمام أخرجو [ضغدضتك شبضك طت ضو] لعائشة قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن المشيور األثر :الثالث الدليل
ن ، وغيره أحمد  .  زوجتو يغسل أن لمزوج يجوز أنو عمى دليل فيذا:  قالوا ، يضعفو بعضيم كان وا 

 .  زوجتو يغسل أن لمزوج يجوز ال أنو إلى:  الحنفية ذىب

 أن لو يجوز فإنو ، الرابعة وماتت ، نساء أربع عنده كان لو لمزوج يجوز وليذا ؛ بالموت بينيما الُعمق النقطاع -
 .  بينيما انقطعت قد العالقة أن عمى يدل مما ، وغسميا دفنيا قبل يتزوج

 :  الراجح
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 الزوج وقياس( لغسمتك قبمي مت لو) عائشة حديث صح إذا ، زوجتو يغسل أن لمزوج يجوز أنو ، األول القول ىو
 .  المحكي إلجماعبا الزوج تغسل أن ليا يجوز الزوجة فإن ، زوجتو عمى

ذا:  اهلل رحمو قال ثم  .  َعورَتو َسَترَ  ُغسِمو في َأَخذَ  وا 

 أن إما ، الوجوب سبيل عمى ، عورتو يستر فإنو ، الميت تغسيل في شرع إذا:  أي ، الشروع أفعال من:  أخذ
 .  الخ..  ثوب أو منشفة أو بشرشف يغطييا

 تغطى أن يجب فإنو ،" عممناه خالف بغير" اهلل رحمو قدامة ابن قال كما وىذا ، الركبة إلى السرة من الميت وعورة
 .  لكشفيا حاجة وال ، كشفيا يجوز وال ، الميت عورة

 :  الميت وجو يغطي ىل

 أىل من ىموغير  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، التغسيل عند الميت وجو يغطي أن الجميور يستحب لم
نما ، بعورة ليس وجيو وألن ، تغسيمو من الميت يتمكن حتى ، العمم  .  الركبة إلى السرة من يغطى الذي وا 

َوَجّرَدهُ :  اهلل رحمو قال  . 

 الصحابة من كاإلجماع وىو ، تطييره في وأبمغ ، تغسيمو في أمكن الميت تجريد ألن ؛ الميت تجريد السنة من
 عميو اهلل صمى النبي تغسيل في اختمفوا حينما ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث في كما فإنيم ، عنيم اهلل رضي
 .  العورة يغطي ما إال ، يجردون األموات أن عمى يدل مما" موتانا؟ نجرد كما اهلل رسول أنجرد" قالوا ، وسمم

 :  قميص في التغسيل

 في غسل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ يجوز فإنو واسعان كمان لو قميص في غسل إن:  الفقياء قال
 عميو اهلل صمى ، يجردوه ولم ، قميص في وغسموه ، يغسموه أن عمى  اتفقوا ، المنادي سمعوا لما فإنيم ، قميص
 .  وسمم

الُعيونِ  عن وَسَتَره وَجرََّده:  قال  . 

 خباء في أو ، خيمة في يجعل أو ، بيت في يجعل بأن ، العيون عن يستر بل ، العورة سترة غير ، آخر ستر ىذا
 يحب ال ، خفي عيب فيو يكون قد الميت ألن ؛ مستحب الستر وىذا ، أحد عميو يطمع فال ، العيون عن يستر ،
 فال وعيبو نفسو عمى تحفظ قد يكون توحيا حال في واإلنسان ، الميت عمى مؤتمن والمغسل ، أحد عميو يطمع أن
 ، خباء في يجعمو أن لممغسل فينبغي ، غيره حكمة في ىو ، ىامدة جثة المسكين أصبح مات فمما ، يراه أحد

 عنده وليس مات وربما ، مشوىا الميت كان وربما ، أحد عميو يطمع ال ، مغمقة غرف الموتى مغاسل في واآلن
 .  أحد عميو يطمع ال حتى ستره فينبغي ، مفزعا مشوىا فيكون ، مفتوحا وفمو ، شاخصتين عيناه فتبقى ، أحد

ُحُضوُره ُغْسِمو في ُمِعين   لغيرِ  وُيْكَرهُ :  قال  . 

 ، والكافور واإلشنان بالصابون واإلتيان ، الماء تقريب في ، يعمل وال يعين ال من الميت تغسيل يحضر أن يكره
دراجو  أن وينبغي ، المتقدمة لمعمل ؛ حضوره يكره ، الخ..  تقميبو وفي ، وضعو وفي ، حممو وفي ، كفنو في وا 
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 مات إذا ، عرس أو زواج دعوة ليست ، والنظر والتصوير لمفرجة محال الميت ليس ، أمر إلى الناس يمتفت
 وأما ، حاجة لو كان لمن إال ، أحد يدخل وال األبواب يغمقوا أن الميت ألىل فينبغي ، المغسمة في وىو اإلنسان

 أذن لما حيا اإلنسان كان لو ألنو ؛ ينبغي ال فيذا ، خارج وىذا داخل ىذا ، الناس يتفرج أن أما ، يدخل فال غيره
 ذلك غير أو تشويو أصابو قد ، تشويو حالة في صار وربما ، مات إذا فكيف ، يأذن ال اإلنسان أن الغالب في ،
 ، األمر ىذا مراعاة ينبغي ، أحد عمييم يطمع أن يحبون ال الذين ، الحيين الناس من حياتو حال في يكون وربما ،

 معين لغير يجوز ال أنو إلى ، وغيره عقيل كابن األصحاب بعض ذىب قد بل ، يكره أنو ، عندنا المذىب ىذا
  الميت  إلى النظر يكره وألنو ؛ عميو االطالع  يجوز فال ، عورة كمو جسده أصبح بالموت الميت ألن ؛ حضوره

. 

 معين لغير يكره" قال ألنو ؛ فرق ال أنو المؤلف كالم ظاىر ؟ غيرىم إلى األقارب من يختمف الحكم ىذا ىل
 ىذا كان سواء ، أحد كل يشمل ، شامل عام المؤلف لفظ ألن ؛ أقاربو غير من أم أقاربو من كان سواء" حضوره

 .  قريب غير أو قريبا

 .  شاء كيف عميو الدخول لوليو أن إلى عقيل وابن كالقاضي األصحاب بعض ذىبو 

 ، تكفينو تم إذا وُينتظر ، غيرىم من أم أقاربو من كان سواء ، حضوره معين لغير يكره إنو:  يقال أن ينبغي والذي
 ، استحبابا وجيو ويستر ، يقبموه أن يريدون كانوا إذا ، إليو الناس يأتي ثم ، مكشوفا وجيو يجعل ، منو وانُتيي
 .  وتكفينو تغسيمو من انتيي إذا إليو النظر بطمب الحاجة تندفع لكن

 المرداوي كأن ، ببعيد ىذا وليس:  اهلل رحمو المرداوي يقول" شاء كيف الدخول لوليو" عقيل ابن القاضي وقول
 معين لغير ليس أنو يرى وأنو ، اإلطالق المؤلف كالم ظاىر لكن ، غيره وبين الولي بين التفريق إلى يميل

 .  غيرىم من أم أقاربو من كان سواء ، حضوره

ُجموِسو ُقْرِب  إلى رأَسو َيرفعُ  ثم:  قال  . 

 ، متصمب والميت ، جموسو إلى رفعو لو ألنو ؛ جموسو إلى يقل لم" جموسو قرب" إلى وانظر ، خمفو من يرفعو
 في كما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، محترم والميت ، أحشائو في تمزق أو ، كسور إلى ذلك أدى لربما
 ، وغيره داود أبو أخرجو [حيا صصدره اضطيت رظم صدر] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث
 يحترم الحي يحترم فكما ، ابينيم فرق ال ، الحي كحرمة الميت حرمة إن أي ، اهلل رحمو حجر ابن صححو بإسناد
 فالشريعة ، ميتا كان لو حتى ، ميت ىذا:  ويقول ، أعضاؤه تتمزق حتى بقوة يرفعو أنو ىذا معنى وليس ، الميت

 . وميتا حيا المسمم احترمت

ِبِرْفق   َبطَنو وَيْعِصرُ :  قال   . 

 فيعصره ، وغيره ودم وغائط بول من ، لمخرج متييئا كان ما يخرج حتى ، برفق ويعصره ، البطن عمى يضغط
 التكفين في خرج فمو ، مشكمة وىذه ، التقميب وأثناء التكفين في يخرج ال حتى ؟ يخرج حتى يعصره لماذا ، فيخرج
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 العصر وفي ، بطنو في ما يخرج حتى برفق يعصره فيو ، وتقذيره ، وتوسيخو ، الكفن تمويث إلى سيؤدي
 بطنو في ما فيجمد األموات ثالجة في يدخل الغالب في الميت ألن ؛ الشيء ىذا إلى يحتاجون عادوا ما حاضرال

 .  فال ونحوه العصر وأما ، ينّجونو إنما ، العصر إلى يحتاجون فال ، يتحرك ال ، أحشائو في وما

حينئذ   الماءِ  َصبَّ  وُيْكِثرُ :  قال   . 

 .  المكان يموث وال ليذىب ، قذر من لمخروج متييئا كان ما  سيخرج ألنو

فُيْنِجيوِ  ِخْرَقةً  َيِده عمى َيُمف   ثم:  قال ثم  . 

 الدبر يغسل ، الميت ينجي ثم قفازا فيمبس الحاضر في أما ، الماضي الزمن في وىذا ، الوجوب سبيل عمى وىذا
ن ، قذر منو خرج ألنو ؛ والقبل  أن والغالب ، قبل من ينج لم ألنو ، تنجية إلى يحتاج فيو منو خرج يكن لم وا 
 .  الموت عند شيء منو يخرج

سنينَ  سبعُ  لو َمن َعورةِ  َمس   َيِحل   وال:  قال  . 

 ، حائل بدون لممس حاجة ال ألنو ؛ حائل أو خرقة بدون وعورت مس يجوز ال فوق فما سنين سبع لو كانت من
 دون كان من وأما ، مسو يجوز فال ، نحوىما أو قفاز أو خرقة من كان سواء ، الحائل وجود مع تندفع والحاجة

 .  الحال  ىذه في لمعورة حكم ال ألنو ؛ عورتو مس يجوز:  يقولون فالعمماء سنوات سبع

بِخْرَقة   إال سائَره َيَمسَّ  ال أن وُيْسَتَحب  :  قال  . 

 سبيل عمى وىذه ، الجسد بقية يغسل أن أجل من يمبسيا جديدة خرقة ىذه ، األولى الخرقة غير خرقة ىذه
 .  الجسد بقية ويغسل ، خرقة أو قفازا يمبس ، الوجوب سبيل عمى واألولى ، االستحباب

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي تغسيل في خرقة استعمل أنو ، عنو اهلل رضي عمي عن يروى ذاى ألن :األول الدليل

 .  مسو يجوز ال وما ، الميت عورة مس ربما وألنو :الثاني الدليل

 .  والحنابمة الشافعية ىذا إلى وذىب

يوِ  ثم:  قال  .  َنْدًبا ُيَوضِّ

 .  الوجوب ال بالند سبيل عمى

 ، [طظكا اضوضوء وطواضع بطياطظكا ابدأن] ابنتو لمغسالت قال ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ألن -
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير قول وىذا ، الوضوء استحباب عمى يدل فيذا

 صمى النبي قول ىو ، األمر عن ففالصار ( ابدأن) أمرىن الرسول ألن ؛ الوجوب عمى  يدل ىذا:  قائل يقول قد
 يذكر ولم [ثوبين سي وصفظوه ، وددر بطاء ازدضوه] ناقتو وقصتو الذي الرجل في ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل

 .  بواجب وليس سنة الوضوء أن عمى يدل مما ؛ الوضوء ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

 :  ألمرين ضعيف القول وىذا ، الحال ىذه في الميت توضئة وجوب يرى العمم  أىل وبعض

 .  الوضوء يذكر ولم( وسدر بماء اغسموه) عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  األول األمر
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 فإذا ، الوضوء عميو يجب ال الميت  فكذلك ، الوضوء عميو يجب ال الواجب الغسل في الحي أن:  الثاني األمر
 يكن ولم ، الصغرى الطيارة فييا يشترط وأعمال عبادات سيباشر أنو مع يتوضأ أن عميو يجب ال الحي كان

 .  الميت حق في أولى باب فمن ، بالوضوء  مأمورا

َأْنِفو في وال ِفيوِ  في الماءَ  ُيْدِخلُ  وال:  قال  . 

 .  نفوأ في وال فمو في الماء يدخل ال الميت لكن ، واستنشاق مضمضة فيو والوضوء ، سيوضئو ىو

 .  الوضوء فأفسد انفجر وربما ، ساكنا فحرك ، بطنو إلى النحدر الماء صب لو ربما ألنو -

لماءَ ا ُيْدِخُميما وال فُيَنظُِّفيما َمْنِخَريوِ  وفي أسناَنو فَيْمَسحُ  َشَفَتْيو بينَ  بالماءِ  َمْبُموَلَتْينِ  ِإْصَبَعْيوِ  وُيْدِخلُ :  قال 
 . 

 ، أنفو فينظف ، أنفو في ويدخميما ، أسنانو عمى فيمرىما ، فمو في إصبعيو بإدخال الماء إدخال عن يستعيض
 .  وأنفو فمو في الماء إدخال عن يغني وىذا ، القفاز وبيده

 في أن ومالمعم ومن( منيا الوضوء ومواضع ، بميامنيا ابدأن) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :األول الدليل
 بطنو انفجرت وربما الساكن تحريك إلى سيؤديان ألنيما ؛ ىنا يمكنان ال وىما ، واستنشاقا مضمضة الوضوء
 .  واألنف الفم في اإلصبعين بإدخال ذلك عن االعتياض ويمكن!  المكان فيموث

 حتى ، تاما تنظيفا ظفوفين ، وقذر وسخ فيو كان فربما ، األنف في خاصة ، نظافة فيو ىذا وألن :الثاني الدليل
 .  وجو أكمل عمى يكون

 اهلل رحمة العمم أىل من وطائفة ، جبير وابن الثوري رأي وىو ، والحنابمة الحنفية مذىب فيو ، الجميور قول ىذا
 .  واالستنشاق المضمضة من بد ال:  فقالوا ، والشافعية المالكية ذلك في وخالف ، عمييم

 ومنو بالوضوء فأمر( منيا الوضوء ومواضع بميامنيا ابدأ) عطية ألم قال سممو  عميو اهلل صمى النبي ألن -
 .  واالستنشاق المضمضة

 :  الراجح

 عمى وأذى ضرر عميو سيترتب ألن ؛ فمو في وال أنفو في الماء يدخل ال أنو ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 .  اهلل رحمو المؤلف رذك ما عمى يقتصر:  فيقال ، مستحب أصمو في والوضوء ، المغسل

وُيَسمِّي ُغْسَمو َيْنِوي ثم:  يقول  . 

 وليذا ؛ مراد غير الظاىر ىذا ولكن ، فيو نية ال تقدم ما أن ، كذلك المؤلف كالم ظاىر ؟ نية بدون األول ىل
 ، ويسمي ينوي ثم" اهلل رحمو قدامة ابن( األصل) المقنع وصاحب ، مرادا ليس بأنو وجيو الشرح صاحب قال

 اهلل صمى والنبي ، عبادة ىذه ألن ؛ توضئتو في يبدأ حين من ، األول في تكون فالنية ،" مبمولتين إصبعيو ويدخل
 .  المغسل ىو ينوي فالذي ، النية يستطيع ال والميت  ، [باضظيات األرطال إظطا] يقول وسمم عميو

فقط وِلْحَيَتو رأَسو السِّْدرِ  بَرْغَوةِ  وَيْغِسلُ :  قال  . 
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 :  طريقتين عمى ويستخدم ، الميت تغسيل في يستخدم السدر

 الرغوة ىذه ، رغوة لو ظيرت خفق فإذا ، ويضرب فُيخفق ، إناء في يجعل بأن ، رغوتو تؤخذ أن:  األولى الطريقة
 .  رأسيا فيغسل أنثى كانت إن أما ، رجال كان إذا ، ولحيتو رأسو بيا يغسل

 . جسده سائر بو يغسل( الثُّْفل) ويسمى تبقى ما:  الثانية الطريقة

 :  السدر استخدام عمى الدليل

 ( . وسدر بماء اغسموه) ناقتو وقصتو الذي في عباس ابن حديث :األول الدليل

 أو دبعا أو خطدا أو ثالثا ازدضظكا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عطية أم حديث :الثاني الدليل
  [ .وددر بطاء ذضك رأيتن إن ذضك طن أصثر

 .  المذىب ىذا ، الصابون تشبو ، حادة مادة فيو السدر وألن :الثالث الدليل

 سائر بالرغوة يغسل أنو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام عن ىبيرة ابن وحكاه ، قدامة ابنك ، األصحاب بعض وذىب
 .  يسير خطبوال ، الجسد

 تنظيفيما يمكن وال ، بيما لعمق ورأسو لحيتو في استخدم أنو لو:  قالوا ؟ ورأسو لحيتو في الثفل يستخدم ال لماذا
ن ، يصعب أو منو ن ، فحسن الجميع في الرغوة استخدم وا   ؛ جائز فيو الموجودة والمنظفات الصابون استخدم وا 
 . إليو صير التنظيف حصل شيء وبأي ، التنظيف السدر من المقصود ألن

اأَلْيَسرَ  ثم األيمنَ  ِشقَّو َيْغِسلُ  ثم:  اهلل رحمو قال  . 

 الشق ىذا ، عنقو وصفحة ، وساقو ، وفخذه ، األيمن شقو ويغسل ، كفيو إلى منكبو من ويده ، وجيو يغسل
 ويده ، عنقو وصفحة ، اآلخر الوجو شق فيغسل ، األيسر قالش إلى المذىب من الصحيح عمى ينتقل ثم ، األيمن

 ظيره خمف ويغسل ، األيسر جنبو عمى يقمبو ثم ، الرجل آخر إلى ، وساقو وفخذه ، وصدره ، كفيو إلى منكبو من
 ، األسفل الفخذ وجزء ، والورك الظير ، األيسر الشق فيغسل ، األيمن جزئو عمى يقمبو ثم ، وفخذه ، ووِركو
 .  المذىب من الصحيح ىذا ، منو يوينتي

 ووركو وفخذه ظيره يغسل ثم ، األيسر جنبو عمى يقمبو ثم ، األيمن الشق يغسل أنو:  المذىب في آخر قول ىناك
 .  األيسر ويغسل ، األيمن جنبو عمى ويقمبو األيسر الشق يغسل ثم ، الخ.. 

نما ، لو إلىانةا من نوع فيو وجيو عمى كبو ألن ؛ ويكب وجيو عمى يقمب وال  ويحترم ، جنبو عمى يجعل وا 
 .  بو ويعتنى

َمرَّة كلِّ  في ُيِمر   ثالًثا كمَّو ثم:  قال  . 

 فأصبحت ، جميعا بالماء عمو ، األيسر الجنب ثم ، األيمن الجنب ثم ، األيسر الشق ثم ، األيمن الشق غسل إذا
 ، ثالثة مرة ثم ، مرة أول في يكون والوضوء ، ثانية مرة األولى بالطريقة يغسل ثم( مرة كمو ثم) غسمة ىذه

 بين كثير طويل كالم وىناك ، أحمد اإلمام منصوص وىو غسمة كل في يكون السدر أن المذىب من والصحيح
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 من الماء غير مارب الماء في السدر وضع إذا وأنو ،" ونجس وطاىر طيور" إشكالية وسببو ، اهلل رحميم الفقياء
 لو خمط ال بحت ماء أي ، َقراح بماء يغسل ثم ، جميعا مرة يغسل:  بعضيم يقول وليذا ؛ الطاىرية إلى الطيورية

 أنو والصحيح ، يؤثر ال بحيث قميال السدر نجعل:  يقول وبعضيم ، عميو دليل ال ىذا لكن ، غسمة ىذه ويعتبر ،
 ثمراتو ومن ، المرجوح القول مضار من وىذه ، الطاىرية إلى وريةالطي من ينتقل ال الماء وأن ، سدر يجعل
 . جدا كثيرة مسائل في يؤثر أنو ، السيئة

 :  الراجح

 .  ثالثة ثم ، ثانية مرة يعيد ثم ، غسمة وتعتبر ، واحدة مرة بالماء يعمو ثم ، األيسر شقو ثم ، األيمن شقو يغسل أنو

َبْطِنو عمى َيَده َمرَّة   كلِّ  في ُيِمر  :  قال  . 

 .  ويقذره الكفن فيموث ، والتقميب التكفين في يخرج لئال ، يخرج لمخروج متييئ شيء كان إذا لكي

َيْنَقى حتى ِزيدَ  بثالث   َيْنقَ  لم فإن:  قال ثم  . 

 من الصحيح عمى ، لمنياية حد وال ، جرا وىمم ، فبتسع لم فإن ، فبسبع قين لم فإن ، فبخمس بثالث ينظف لم إن
 .  المذىب

 في وجاء( سبعا أو خمسا أو ثالثا اغسمنيا) ابنتو يغسمن الالتي لمنساء قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن -
 .  معين حد عمى مقتصرا فميس( ذلك رأيتن إن ذلك من أكثر أو) السنن ألفاظ

ن  أن إلى ، السبع يتجاوز أنو المذىب من الصحيح لكن ، السبع يتجاوز ال أنو المذىب في رواية ناكى كان وا 
 .  ينظف

 يكون قد الميت ألن ؛ الخ ،، عشرة إحدى أو تسع أو سبع عمى فيقطع ، وتر عمى القطع يستحب:  وباإلجماع
 فيحتاج ، قذر في وقع أو ، وحل في وقع يكون أو ، زائد تنظيف إلى يحتاج متسخا فيكون ، مرضو طال مريضا

 لمنياية حد وال ، ينظف حتى ينظف أنو الميم ، عشرة إحدى وال تسع وال سبع وال ثالث تكفي فال ، التنظيف إلى
 .  وتر عمى وقطع ، اكتفي نقي فإن ، النقاء إال

 :  ؟ واحدة عمى يقتصر ىل

 كمال بيا يحصل ال الغالب في ألنو ؛ واحدة غسمة عمى االقتصار يكره أنو عمى:  العمم أىل وبعض المذىب
 أن ويكره ، بالثالث فبدأ( ثالثا اغسمنيا) معيا والالتي عطية ألم قال وسمم عميو اهلل صمى النبي وألن ؛ التنظيف
 كغسل فكان ، نجاسة غير من غسل ألنو ؛ واحدة غسمة الواجب فالغسل ، أجزأ اقتصر فإن ، واحدة عمى يقتصر
 ، كفى مرة بالماء جسده عم إذا فاإلنسان ، والتطيير التنظيف أجل من بل ، النجاسة أجل من ليس ، الجنابة
 وكفنوه ، وسدر بماء اغسموه) عباس ابن حديث في ، وسمم عميو  اهلل صمى النبي قول وىو ، سمعي دليل وىناك

 .  واحدة بمرة يحصل اإلطالق وىذا ، فأطمق ، خمسا أو ، ثالثا:  يقل ولم( ثوب في
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:  يقال لكن ، النص لظاىر ؛ ثالث من بد ال بل ، واحدة تكفي ال أنو يرون ، وغيرىم كالظاىرية العمم أىل بعض
 .  اإلطالق عباس ابن حديث في جاء النص ىذا

كافوًرا األخيرةِ  الَغسمةِ  في وَيْجَعلُ  السْبعَ  َجاَوزَ  ولو:  قال  . 

 ، الجسد يصمب أنو خاصية فيو ، ىشا أبيَض  خشبا يكون ، واليند الصين في جبال من بو يؤتى شبخ الكافور
 .  لمميت بالنسبة ىذا ، اليوام عنو ويبعد ، ويطيبو ، ويبرده

[ صاسور طن ذيئا أو ، صاسورا اآلخرة سي واجعل] عطية أم حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لقول -
 .  عميو متفق

نما  أو مرتين أو مرة بالغسل فائدتو تذىب ال وحتى ، ويقويو البدن يصمب حتى ، غسمة آخر في الكافور جعل وا 
ذا ، فائدتو ذىبت ربما الثانية في أو األولى في جعل لو فإنو ، ثالثا  والميت ، قوية رائحتو تكون اآلخر في جعل وا 

 .  وجو أتم عمى اآلخرة ألىل ميتيم يسمموا أن الدنيا ألىل وينبغي ، طيبة رائحتو فتكون ، المالئكة سيمقى

 .  إليو اْحِتيجَ  إذا ُيْسَتْعَملُ  والِخاللُ  واألشناَن، الحار   والماءَ :  يقول

 ، كثيرا متسخا الميت يكون أو ، الحار بالماء غسمو إلى فيحتاجون ، جدا باردا الجو كان إذا الحار يستعمل
 ، الميت بناء يضعف أن إلى يؤدي ألنو ؛ يستخدم ال فإنو فيو األصل ماأ ، الحار بالماء التنظيف إلى فيحتاج
 .  ويرخيو

 احتيج إذا ، كالصابون تستعمل ، حبيبات فيكون ، يدق ثم ، بالنار ويحمص يؤخذ نبات:  وىو ، اأُلْشنان وكذا
 .  فيو الذي القذر زالةإ باب من يستخدم فإنو ، بالسدر ينظف ال ، شديدا اتساخا متسخا الميت لكون األشنان إلى

 .  استخدمت ، التنظيف إلى واحتيج ، وسخ الميت أسنان في كان إذا ،( األسنان عود) الِخالل وكذا

 ، الحار الماء أما ، عبث استعمالو وألن ، ينقل لم ألنو ؛ مكروه فإنو( والخالل األشنان) إلييما يحتج لم إن
 األصحاب بعض وذىب ، لمحاجة إال يستخدم ال أنو المذىب ، ال أم يستخدم ىل ، مختمفون المذىب في فالعمماء

 ، الميت سجد ينقي فيو ، اإلنقاء في أشد ألنو ؛ الحار الماء استعمال يستحب أنو إلى ، وغيره حامد كابن ،
 لو حممويت الذي ، فاترا يكون بل ، جدا الحار ليس:  بالحار والمراد ، التنظيف في البارد كالماء ليس الحار فالماء
 .  حيا كان

شارَبو وَيُقص  :  اهلل رحمو قال   . 

 تفعل ىل ،( الظفر وقمم ، الشارب وقص ، اإلبط ونتف ، واالستحداد ، الختان) الفطرة بسنن تتعمق المسائل ىذه
 .  خالف فييا وقع ؟ ال أو لمميت ىذه

 :  الختان
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 ، يختن ال مختون غير مات الميت أن قدر فمو ، يختن ال الميت أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جماىير
 والمالكية الحنفية ، الجميور قول ىذا ، يختن أن قبل إسالمو بعد مات ثم أسمم أو ، صغير وىو مات يكون كأن

 .  والحنابمة والشافعية

 ؛ األمر ىذا إلى يحتاج اآلن وىو ، الطيارة كمالل ىو إنما الختان ألن ؛ الحال ىذه في لختنو حاجة ال ألنو -
 .  عممو وانقطع مات قد ألنو

 والمسألة ، الفارق مع قياس وىذا ، شاربو وقص ، ظفره قمم عمى قياسا ؛ يختن أنو إلى:  قول في الشافعية وذىب
 ختنو في مصمحة وال ةحاج ال ألنو ؛ الحال ىذه في الميت ختن يجوز ال:  الجميور قال كما ويقال ، فييا مختمف

 حتى عندنا واجبا مرأ وال ، واجب أمر في إال يجوز ال العورة وكشف ، عورتو كشف إلى سيؤدي أنو خاصة ،
 .  عورتو تكشف

 :  الميت عانة حمق

 عمى خالف فييا ؟ بمزيل تُنّور أو تقصر أو تحمق فيل ، لفترة يستحد لم ، الشعر كثيفة الميت عانة كانت لو
 :  قولين

 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، القديم في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، عانتو تحمق ال أنو:  األول لقولا

 .  واجب لغير حرام ومسيا العورة وكشف ، حاجة بال ومسيا عورتو كشف إلى يؤدي ألنو :األول الدليل

 .  ىاأخذ عن بسترىا فيستغنى ، مستورة العانة أن :الثاني الدليل

 .  األمر بيذا أمر أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل لم :الثالث الدليل

 .  تؤخذ فال ، محترمة الميت أجزاء ألن :الرابع الدليل

 ىي رواية في الحنابمة رأي وىو ، الجديد القول في الشافعية إليو وذىب ، عانتو حمق يستحب أنو:  الثاني القول
 .  واسحاق،  رجبي وابن ، الحسن رأي

 .  البييقي أخرجو " ميت عانة جز أنو سعد عن" يروى ألنو :األول الدليل

 .  الممات بعد فمتسن ، الحياة حال في سنة ىو :الثاني الدليل

 :  الراجح

لى ، العورة كشف إلى يؤدي ذلك ألن ؛ قصيا وال ، الميت عانة حمق يجوز ال أنو ، األول القول ىو  العورة مس وا 
ذا ، بالكفن مستورة وىي ، األمر ىذا إلى حاجة وال ،  .  نأخذىا أن أو نقصيا أن إلى حاجة فال مستورة كانت وا 

 :  الميت إبط نتف

 :  قولين عمى خالف فييا ؟ بالن ورة يزال أو يحمق أو كثيرا شعرىا كان لو الميت إبط ينتف ىل

ليو ، يؤخذ ال أنو:  األول القول  . قول في والحنابمة ، القديم في والشافعية ةوالمالكي الحنفية ذىب وا 

 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل لم ألنو :األول الدليل
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 .  األمر ىذا في لمميت حاجة وال ، التزين وجو عمى يفعل وألنو :الثاني الدليل

ليو ، ينتف أنو:  الثاني القول  ىو بل ،  الصحيح في الحنابمة مذىب وىو ، الجديد القول في الشافعية ذىب وا 
 .  وفحش طال إن يؤخذ أنو عندىم قول وىناك ، اهلل رحمو أحمد اإلمام منصوص

 .  الموت بعد مسنونا فميكن ، الحياة حال في مسنون فعل ألنو :األول الدليل

 .  وزينة جمال وألنو :الثاني الدليل

 :  الراجح

 .  يؤخذ فال األصل وأما ، جدا طويال فاحشا كان إذا إال ، لمميت اإلبط شعر أخذ يجوز ال أنو

 :  ظفره وقمم الميت شارب قص

 :  قولين عمى خالف ففييا ، وظفره ، طويال شاربو كان لو

ليو ، ظفره قمم وال ، شاربو قص يجوز ال أنو:  األول القول  ، القديم في والشافعية ، والمالكية الحنفية ذىب وا 
 الشارب قص أما ، القمم في رواية في الحنابمة إليو وذىب ، اهلل رحمو النووي الشافعية من القول ىذا واختار
 .  نزاع بال فيؤخذ الشارب قص وأما ، يجوز ال أنو قول فعندىم القمم وأما ، واحدا قوال يقص أنو فعندىم

 :  الجواز بعدم القائمين أدلة

 ، الماضي الزمن في خاصة ، إليو لحاجةا كثرة مع ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل لم أنو :األول الدليل
 ذلك ومع ، بمقص الشارب قص عمييم يصعب وربما ، أظفارىم بو يقممون ما عندىم وليس ، فقر عمى الناس كان
 .  مرة ولو أمر أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ينقل لم

 . التزين إلى بحاجة ليس والميت ، التزين وجو عمى يفعل أنو :الثاني الدليل

 .  الميت أجزاء قطع ينبغي فال ، الميت من جزء ألنو ؛ الختان عمى القياس :الثالث الدليل

 عند المذىب وىو ، الجديد القول في الشافعية إليو ذىب ، شاربو ويقص الميت ظفر يقمم أنو:  الثاني القول
ال،  ُقمم وفحش الظفر طال إن:  قول وفي ، الحنابمة  .  فال وا 

 حجر ابن عزاه الحديث وىذا" بعرائسكم تصنعون ما بموتاكم اصنعوا" قال أنو ، أنس عن يروى لما :األول الدليل
 .  األثر ىذا يصح فال ، ثابتا أجده فمم عنو بحثت:  الصالح ابن عنو وقال ، الوسيط في الغزالي إلى

 لافق ، الميت غسل عن فسألت ، المدينة قدمت" قال أنو ، المزني اهلل عبد بن بكر عن يروى أثر :الثاني الدليل
 ابن الحافظ وصححو ، وعبدالرزاق شيبة أبي ابن أخرجو األثر وىذا" بعروسك تصنع كما بميتك اصنع:  بعضيم
 .  مقطوع أو عنيم اهلل رضي الصحابة عمى موقوف أي ، الوقف ظاىره:  قال ولكن ، حجر

 .  لموتا بعد فسن ، الحياة حال في مسنون فعل ألنو :الثالث الدليل

 الزينة باب من فيو ، فمو ويغمق عيناه تغمض كما ، إزالتو فاستحبت ، الميت منظر يقبح تركو وألن :الرابع الدليل
 .  والجمال
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 :  الراجح

 ىو ما عمى يترك ، يؤخذ ال فإنو ذلك سوى ما وأما ، شاربو وكذلك ، وفحش طال إذا إال الظفر قمم يجوز ال أنو
 .  عميو

 :  يتالم شعر تسريح

 . ولحيتو الميت شعر تسريح يكره أنو عمى:  الجميور

 .  وتفتيتو وتقطيعو تمزيقو إلى يؤدي ألنو :األول الدليل
 " ميتكم تنصون عالم فقالت رأسيا يكدون امرأة رأت عائشة أن ":الثاني الدليل

 .  شعره تسريح يستحب أنو إلى ، قول في والحنابمة الشافعية وذىب

 ، المفظ ىذه يرتض لم ، اهلل رحمو أحمد اإلمام لكن ، عميو متفق وىذا" ثالثا مشطناىا" قالت ، عطية أم لحديث -
 اهلل رحمو حمميا" ثالثا مشطناىا" قالت فمما" قرون ثالثة شعرىا ظفرنا" األخرى الروايات في ألن" ظفرناىا" بـ وأوليا
 .  قرونا وجعمو ، الشعر ظفر عمى

 :  المرأة شعر يقرن ىل

 لفظ وفي" خمفيا وألقيناه ، قرون ثالثة شعرىا ظفرنا" عطية أم لحديث ، ثالثا وقرنو المرأة شعر تظفير بيستح
 " . لمناصية وقرن لشعرىا قرنان" قالت مسمم

 الحنفية وذىب ، المنذر وابن اسحاق ورأي عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو ذىب الميتة شعر وتظفير
 .  وتقطيعو الشعر تفتيت إلى يؤدي ألنو ؛ الميتة شعر يرتظف عدم إلى واألوزاعي

 :  الراجح

 .  أحد كل رأي عمى يقدم فإنو نص فيو دام فما" قرون ثالثة ظفرناه" التظفير عمى دل قد النص ألن ؛ األول القول

 :  أخيرا

 الموتى مغاسل في نفإ ، العمل عميو وىذا ،  بالحناء الرجل ولحية المرأة شعر يغمف أن الفقياء بعض استحب
 ، اليوام تطرد أن يمكن ، طيبة رائحة وفيو ، يذىب وال يتمزق ال متمبدا يكون حتى ، بالحناء الناس شعور يغمفون
 .  أعمم واهلل ، لشعرىا التزيين باب ومن

 . محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


