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

 :  ممحقة مسألة

 اآلخرة أحكام وأما ، الدنيا أحكام في شييدا يعتبر ال فأكل جرح إذا أنو عرفنا ، أكل أو حمل أو ، جرح إذا الشييد
 أحكام لو تعتبر لم تكمم أو عطس أو نام أو بال أو شرب أو أكل إذا أنو المذىب أن وعرفنا ، آخر أمر فيذا

 ويصمى ويكفن يغسل ، الدنيا في الشييد أحكام ول تعتبر لم عرفا الفصل طال إذا أنو عندىم ، الدنيا في الشييد
 .  عميو

 :  أدلتيم

 معركة في وسمم عميو اهلل صمى النبي مع قاتل عنيما اهلل رضي معاذ بن سعد أن ، الصحيحين في ثبت ما -
 حياة فحيي ، قريظة بني من عينو يقر حتى يميتو أال وجل عز اهلل دعا قد وكان ، بالغا جرحا وجرح ، الخندق
 وصمي وكفن وغسل ، عنو اهلل رضي توفي ثم ، جرحو انبعث ثم ، قريظة بني في عينو اهلل أقر حتى ، مستقرة
 بالنسبة العاديين األموات أحكام يأخذ مستقرة حياة وحيي ، المقاتل الجريح عاش إذا أنو عمى الدليل وىذا ، عميو
 .  لمدنيا

مِّيَ  غ سِّلَ  َأْشي ر   أربعةَ  َبَمغَ  إذا والسَّْقط  :  اهلل رحمو قال  .  عميو وص 

 ليس ، أشير أربعة لو تم ما:  بو والمراد ، مدتو تمام قبل أمو بطن من يسقط الذي الجنين ىو السقط أن عرفنا
 .  أشير األربعة في دخل الذي

 يصمى ال أنو عمى ، اهلل رحميم العمم أىل بين خالف ال فيذا ، أشير األربعة قبل يخرج أن إما  السقط أن وليعمم
 لوالديو يشفع وال ، القيامة يوم يبعث ال وألنو ؛ بعد الروح فيو تنفخ لم ، لحم قطعة ألنو ؛ يغسل وال يكفن وال ، عميو

نما ، حكم ليا ليس لحم قطعة مجرد ألنو ،  .  يوارى وا 

 يغسل باإلجماع فيذا ، صارخا ويستيل ، حيا يخرج أن إما:  يخمو ال فيذا ، فوق فما أشير أربعة لو تمت إذا وأما
 يدل ، الخ ،، رضاعو أو بكاءه أو عطسو أو صراخو ألن ، اهلل رحمو المنذر ابن ذكر كما ، عميو ويصمى ويكفن
 .  مات إذا عميو ويصمى ويكفن فيغسل ، حي أنو عمى

 المسألة ىذه ؟ ويغسل ويكفن عميو يصمى فيل ، اميت خرج ، صارخا يستيل ولم ، وخرج ، أشير أربعة لو تم إذا
 :  قولين عمى ، العمم أىل فيو اختمف مما

 لم أم صارخا استيل سواء ، عميو ويصمى ويكفن يغسل فإنو ، أشير أربعة لو تم إذا السقط أن:  األول القول
 ، سيرين ابنو  ، سيبالم بن سعيد رأي وىو ، عمر ابن وعن ، عمر وعن ، بكر أبي عن منقول وىذا ، يستيل
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 الحنابمة مذىب مفردات من وىو ، الشافعية عند وقول ، الحنابمة مذىب مفردات من وىو ، اهلل مرحمي واسحاق
 .  السمف من طائفة إليو وذىب( السقط عمى الصالة)

 :  أدلتيم

ى،ىالجنازةىخلفىلراكبا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي شعبة بن المغيرة عن :األول الدليل
ىىاأللفاظىبطضىوسيى،ىرلوهىوصلىىوالطفلى،ىمنكاىذاءىحوثىوالماذي  داود أبو أخرجو [رلوهىوصلىىوالدقط:
 لفظة أن يرى وبعضيم ، األلباني المتأخرين من وصححو ، حبان وابن والحاكم الترمذي وصححو ، والترمذي

 .  وسمم عميو اهلل مىص النبي عن تثبت لم ، شاذة لفظة( عميو يصمى والسقط)

 فيو الروح نفخ عمى والدليل ، حياة فيو فتكون ، الروح فيو نفخت أشير أربعة لو تمت إذا السقط أن :الثاني الدليل
 إن] المصدوق الصادق وىو سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول حدثنا:  قال عبداهلل عن ، مسعود بن اهلل عبد حديث
 مثل مضغة ذلك في يكون ثم ذلك مثل عمقة ذلك في يكون ثم يوما ربعينأ أمو بطن في خمقو يجمع أحدكم
 .  يوما 021 ، أشير أربعة لو تم إذا ينفخ فالروح [كممات بأربع ويؤمر الروح فيو فينفخ الممك يرسل ثم ذلك

 .  عمر ابن وعن ، عمر وعن ، بكر أبي عن مروي ىذا أن :الثاني الدليل

 الحسن مذىب وىذا ،صارخا يستيل ولم،  أشير أربعة لو تمت إذا عميو صمىي ال السقط أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة والشافعية ةوالمالكي الحنفية مذىب وىو ، والزىري واألوزاعي

 :  األدلة

ى،ىوورثىوالى،ىورثىوالى،ىرلوهىوصلىىالىالطفل] : قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر عن :األول الدليل
ىىودتكلىحتى  الترمذي موقوف أنو إلى وذىب ، ورفعو وقفو في اهلل رحميم العمماء واختمف ، الترمذي أخرجو[

 خاصة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كالم من وليس ، عنو اهلل رضي جابر كالم من وأنو ، والدارقطني والنسائي
 مدلس الزبير وأبو ، جابر  عن الزبير أبي ايةرو  من أنو:  وىي ، أخرى عمة وفيو ، جابر عن موقوفا روي قد أنو
 صحتو وفي ، ورفعو وقفو في العمماء اختمف فقد ، ذلك عمى بناء ضعيف فالحديث ، ىذه روايتو في عنعن وقد ،

 . موقوف أنو عمى وأكثرىم ، أيضا

ذا ، صارخا يستيل لم إذا يرث ال السقط أن :الثاني الدليل  يستيل أن إرثو شرط من أن ، عميو يصل لم يرث لم وا 
ذا ، حياة فيو وتثبت ، صارخا ذا ، يرث فال ، حياتو تثبت لم أنو فمعناه صارخا يستيل ولم خرج وا   لم يرث لم وا 
نما ، المورث موت من والتحقق الوارث حياة من التحقق اإلرث شرط ومن ، عميو يصل  يستيل أن اشترط وا 

 .  مورثو موت بعد حياتو من نتحقق حتى صارخا

 ابن حديث بداللة ، الروح فيو نفخت قد ألنو ؛ عميو يصمى فإنو ، والميراث والصالة الميراث بين بالفرق:  وقشون
 يدعى كان فإذا ، الحديث في ثبت كما ، ألبويو يدعى السقط إن ثم ، يوما 021 بعد الروح في تنفخ فإنو ، مسعود
 .  مسعود ابن لحديث ، يوما 021 خالل الروح فيو نفخت أنو أثبتنا قد ألنا ؛ حيا يولد لم ولو عميو صمي ، لوالديو
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 :  الراجح

 021 بعد الروح فيو تنفخ أنو ، عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث بداللة ، ويكفن ويغسل عميو يصمى السقط أن
 .  عميو صمي أشير أربعة لو تم فإذا ، يوما

 :  السقط عن يعق ىل

ىمرتكنىزالمىكل] القيامة يوم لوالديو شفاعتو عن يحبس ال تىح ، الروح فيو نفخت إذا السقط عن يعق
 [ى.ىالقوامظىوومىبطقوقته

 :  السقط تسمية

ن ، الذكر باسم سمي ، ذكر إنسان خمق فيو تبين فإذا ، يسمى السقط ن ، األنثى باسم يسمى فإنو أنثى كان وا   وا 
 .  المشتركة األسماء من ألنثىوا لمذكر صالح باسم يسمى فإنو ، أنثى أو ذكر ىو ىل يعرف لم كان

ي مِّمَ  غ ْسم و َتَعذَّرَ  وَمن:  اهلل رحمو قال  . 

 مجدورا أو ، غريقا يكون أن أو ، محترقا يكون كأن ، الميت في لسبب أو ، الماء لفقد إما ، الميت غسل تعذر إذا
 ذىب ، ييمم الحال ىذه في أنو عمى الجميور ، وتفسخ لتقطع غسل لوو  ، طويمة مدة بعد إال عميو ُيعثر لم أو ،

 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ذلك إلى

 إمكانية لعدم التعذر أو ، لفقده التعذر كان سواء ، الماء استعمال تعذر إذا ، الماء بدل طيارة التيمم ألن :أدلتيم
 .  استعمالو

 إلى ذىبوا ، الحنابمة من عقيل ابن رأي أنيا وذكروا ، ورجحيا اهلل رحمو شيخنا تارىااخ رواية في الحنابمة وذىب
 .  تيمم بدون ويدفن يكفن بل ، ييمم ال غسمو تعذر إذا أنو

 فإذا ، وتراب غبار ألنيا ؛ توسيخا إال تزيده ال التيمم وطيارة ، التنظيف بو المقصود الميت غسل ألن :أدلتيم
 عطية أم حديث التنظيف التغسيل من المقصود أن عمى والدليل ، التنظيف ىو سلالغ من المقصود كان
 ال فإنو ، المقصود ىو ىذا كان إذا ، [ذلكىرأوتنىإنىذلكىمنىأكثرىأوى،ىدبطاىأوىخمداىأوىثالثاىازدلنكا]

 .  تمويثا سيزيده التيمم ألن ؛ التيمم من فائدة

 :  الراجح

 إلى ينتقل وغسل وضوء من الحدث طيارة يستطع لم إذا اإلنسان أليس:  قائل الق فإن ، أعمم واهلل ، ييمم ال أنو
 منو المقصود الميت غسل فإن ، والوضوء الجنابة غسل وبين ، الميت غسل بين فرق ثمة لكن ، بمى ؟ التيمم

 اإلنسان ، تعبدية التيمم فعمة وليذا ؛ الشيء بيذا والتعبد الحدث إزالة فالمقصود والغسل الوضوء وأما ، التنظيف
 الميت غسل أما ، محض تعبد ، التعبد عمتو ؟ عمتو ما ، ويديو بيما وجيو يمسح ثم ، التراب في يديو يضع

 .  موجودة غير فالعمة ، التنظيف منو فالمقصود

َحَسًنا يكنْ  لم إن رآه ما َسْتر   الغاِسلِ  وعمى:  اهلل رحمو قال . 
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 شيئا يرى أو ، حسيا سيئا شيئا يرى أن إما يراه الذي والسيء ، سيئا شيئا أو حسنا شيئا األموات مغسل يرى دق
 من الصحيح ؟ بيا يخبر أن لو يجوز فيل ، جسده في الميت في عيوبا يرى أن الحسي الشيء ، معنويا حسيا

 وأما ، [اللهىدترهىمدلماىدترىومن] ، يتالم عمى يستر أن عميو ويجب ، بيا اإلخبار لو يجوز ال أنو المذىب
 يمر ما كثرة من ، األشياء ىذه يعرفون األموات ومغسمو ، ظممة الميت وجو في يرى فقد ، معنويا السيء  الشيء
 ، جسده خالل من ، اهلل عند والعمم ، سيئة أو حسنة خاتمتو ىل ، الظاىرة األمارات في ، األموات من عمييم
ياكم يحفظنا اهلل - فييم واضحا تغيرا يرون ، األموات بعض وجوه في سوءا يرون  وحسنا جماال يرى وبعضيم - وا 
 .  عنو الكالم أو فضحو عميو ويحرم ، بو ويتحدث يتكمم أن يجوز ال:  فقالوا السوء أما ، الميت وجو في

 عنو الشر بإظيار بأس فال ، فجور أو ، دين قمة أو ، ببدعتو معروفا الميت كان إن:  قالوا األصحاب أن إال
 أي – يستحب أنو األولى" المرداوي يقول ؟ مباح أو سنة اإلظيار ىل لكن ، طريقتو لتجتنب ، عنو الخير وستر
 ، مبتدعا ىذا كان إذا ، وجو لو وىذا ، األصحاب أي" ذلك عمى يدل تعميميم وظاىر - السيء الشيء إظيار
 رئي:  ويقال ، يظير أن ينبغي فإنو ، لمصالحين وأذية فجور احبص ، بفسقو معروفا فاسقا أو ، ببدعتو معروفا

 سمك من أن فيعرفون ، طريقتو الناس يجتنب لكن ، لو يدعى أن بأس وال ، مسمكو من لمتحذير ؛ وكذا كذا فيو
 الذين الفساق بعض في اإلنسان يحتاجو قد وىذا ، اإلنسان ىذا أصاب ما مثل النياية في سيصيبو المسمك ىذا
 الذين في الفاحشة تشيع أن يريد ومن ، الصالحين عن يتكمم من بعض في ، يصمحون وال األرض في فسدوني

 ، األشياء ىذه مثل عنيم تظير أن فينبغي ، والعممانية كالميبرالية ، ىدامة ومبادئ ألفكار يدعو ومن ، آمنوا
 .  طريقتيم لتجتنب

 ، أبيض ، يتألأل الميت وجو يرى كأن ، الحسن ىذا إظيار تحبيس ولكن ، اإلظيار يجب ال:  قالوا حسنا رأى إن
 أصبعو رافع تجده األموات بعض ، أصبعو رافع متشيد أنو يرى أو ، ويتبسم يضحك يراه أو ، وضاءة فيو يرى

 الذين بعض ، اهلل إال إلو ال الدنيا من كالمو آخر إن أي ، العظيم فضمو من اهلل نسأل ، واضحا رفعا ، السبابة
 أن جميل فيذا ، توفي حتى اهلل إال إلو ال يكرر ، توفي حتى يتشيد كان:  يقولون الحوادث في المصابين ينقمون
 . خير بخاتمة لو ختم أنو ، ارتاحوا الشيء بيذا عمموا إذا أىمو فإن ، أىمو يريح ىذا ألن ؛ يذكر

 :  التغسيل صحة شروط

 :  التغسيل صحة شروط من أن العمماء ذكر

ىوإنماى،ىبالنواتىاألرمالىإنما] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول عميو دل ، التغسيل المغسل ينوي ، نيةال -0
 [ى.ىنوىىماىامرئىلكل

 .  المذىب عند كما بوجوبيا القول عمى بناء وىذا ، سيوا وتسقط التسمية -2

 .  نجاسة من بالميت ما إزالة -3

 .  مباحا طيورا الماء يكون أن -4
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 .  مميزا عاقال مسمما الغاسل ونيك أن -5

 األموات تغسل أن لمحائض يجوز ىل ، يجوز ال أنو عمى العمم أىل عامة ؟ كافرا المغسل يكون أن يجوز ىل
 .  المسألة في خالف وثمة ، الجواز عمى العمم أىل عامة ؟ والجنب

 الميت تكفين في فصل

 من وىي ، التجييز ومؤن ، الميت وتجييز الكفن كيفية ، نالكف أحكام ليبين ، اهلل رحمو المؤلف عقده الفصل ىذا
 ثم ، االحتضار مسائل ثم ، المريض عيادة عن أوال تكمم المؤلف ، جميل ترتيب والترتيب ، الميمة المسائل
 إلى سينتقل ثم ، يتعمق وما بالتكفين بدأ ثم ، الميت غسل مسألة في شرع ثم ، النزع بعد الميت عيني تغميض
 .  الخ ،، وأحكاميا القبور مسائل ثم ، التعزية ثم ، الميت الصالة

 :  التكفين حكم

 :  عميو والدليل ، كفاية فرض التكفين أن تقدم

 ، عطية أم حديث مثل ، مبارك الحديث ىذا أعظم وما [ثوبونىسيىوكفنوه] عباس ابن حديث :األول الدليل
 صالتو في المسيء وحديث ، [أصليىرأوتمونيىكماىصلوا] عباس ابن حديث ومثل ، عظيمة أحاديث السنة في
 ، جدا عظيم خير فييا ، مألى تزال وال ، أحكاما منيا الفقياء ينزع ، جدا كثيرة أحكام عمييا تدور أنيا تجد ،

 .  والنظر بالتأمل ، ليا حصر ال وفوائد أحكاما منيا يستنبط أن اإلنسان يستطيع

 وقال ، حقوه ابنتو يغسمن الالتي النساء أعطى ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيا أن ، عطية أم حديث :الثاني الدليل
 .  كفاية فرض أنو عمى دليل فيذا عنين اهلل رضي ، إياه وألبسنيا ، [إواهىأذطرنكا]

ال ، قول في والشافعية ، قول في والحنابمة ، المالكية رأي عمى ، والطيب الحنوط ومثمو  والشافعية الحنابمة فعند وا 
 .  كفاية فرض فيو المالكية عند أما ، كفاية فرض ليس نوأ

ماِلو في َتكفين و َيِجب  :  قال ثم  . 

 .  واجب الكفن أن تقدم( : يجب)

 .  العمم أىل جميع بذلك قال:  اهلل رحمو المنذر ابن قال كما وىذا ، الميت مال من يؤخذ( : مالو من)

 .  نفسو الميت مال في فيو [ثوبوهىسيىكفنوه] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :أدلتيم

وغيرِه َدْين   عمى م َقدًَّما:  قال  . 

 : التجييز مؤن

 ، والماء ، الغسال وأجرة ، قبمو والتغسيل كالغسل ، لو توابع الكفن ويحمق ، الكفن أن أفاد ، اهلل رحمو المؤلف
 ذلك وغير ، الموتى يقبر الذي والقبار ، يحممو الذي والحامل ، والحفار ، الماء تدفئة إلى يحتاج كان إن والحطب

 الحقوق عمى مقدمة الميت تجييز مؤن فيل" وغيره دين عمى مقدما مالو من" يقول ؟ أين من التجييز مؤن ،
 كالدين التركة بعين المتعمقة والحقوق ، التجييز مؤن منيا قحقو  بيا يتعمق التركة ألن ؛ التركة بعين المتعمقة
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 ، المرسمة الديون:  األخيرة الثالثة عمى مقدم الدين ، والميراث والوصية ، المرسمة والديون ، برىن الموثق
 مؤن ىل ؟ التركة بعين المتعمقة الحقوق عمى مقدمة بالتركة المتعمقة الحقوق ىل لكن ، والميراث ، والوصية
 :  قولين عمى خالف فييا ؟ ال أو التركة بعين المتعمقة الحقوق عمى مقدمة التجييز

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو وذىب ، التركة بعين المتعمقة الحقوق عمى مقدمة التجييز مؤن أن:  األول القول
 :أدلتيم

 عميو ىل:  يقل ولم ،( ثوبيو في كفنوه) استفصال غير من بو أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 .  بدليل إال يقيد فال ، مطمق والحديث ؟ ال أو دين

 الديون عمى سترتو تقدم الحياة حال في اإلنسان ، الموت بعد فكذلك ، الحياة في واجبة سترتو أن :الثاني الدليل
 .  الميت حال في كذلك ، بالتركة المتعمقة

 ، عميو وحجر ، معسرا اإلنسان كان فإذا ، غرمائو ديون عمى المعسر ولباس نفقة ديمتق عمى قياسا :الثالث الدليل
 مؤن فإن مقدمة كانت فإذا ، الغرماء ديون ثم ، ونفقتو لباسو فيعطى ، الغرماء ديون عمى مقدمة ولباسو نفقتو فإن

 .  التركة بعين المتعمقة الحقوق عمى مقدمة الميت تجييز

 مؤن عمى برىن الموثق الدين فيقدم التجييز، مؤن عمى مقدمة التركة بعين المتعمقة قوقالح أن:  الثاني القول
 .  الجميور ، قول في والحنابمة ، والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، الميت تجييز

 .  اةالوف حال في ُيقدم ، الحياة حال في قدم وما ، تركة يكون أن قبل المال بعين متعمقة ألنيا :أدلتيم

 سترتو فإن وليذا ؛ حقوقيم عمى مقدمة بنفسو المتعمقة اإلنسان حقوق لكن ، عميو متقدمة ىي ، نعم:  فيقال
 .  حقوقيم عمى مقدمة ، الحياة حال في ولباسو ونفقتو وطعامو

 :  الراجح

 .  التركة بعين المتعمقة الحقوق عمى تقدم ، مقدمة التجييز مؤن وأن ، األول القول ىو

َنفقت و َتْمَزم و َمن َفَعَمى مال   لو يكنْ  لم فإن:  قال  . 

 يمزمو أنو كما ، الوفاة بعد لزمتو ، الحياة حال في النفقة لزمتو لما ألنو ؛ الحياة حال في نفقتو تمزمو من عمى أي
 تمزمو الذي ىو من ، النفقات باب في اهلل شاء إن ناوسيأتي ، الممات بعد فتمزمو ، وكسوة ولباس الحياة في نفقة
 .  اآلخر نفقة

 مال بيت فمن:  قالوا ، شيئا يممك ال ، فقير لكنو ، عميو ينفق من عنده كان أو ، عميو ينفق أحد لو يكن لم إن
 سممينالم مال بيت يكن لم فإن ، األموات تجييز ومؤن أكفان يخرج أن المسممين مال بيت يمزم ، المسممين
 وىذا ، وأمكنو المسممين من بو سمع من فعمى ، إعطائيم من ظمما الحاكم امتنع أو ، مال فيو ليس أو ، منتظما

 .  باإلجماع

امَرَأِتو َكَفن   َيْمَزم و   ال الزوجَ  إال:  قال  . 
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 مذىب ستجدون ولذلك - مشكمة فيي اآلن النساء سمعتنا لو - التجييز أمور وال كفنيا يمزمو ال المرأة توفيت إذا
 :  اهلل رحميم العمماء بين خالف فييا المسألة ىذه ، الباب ىذا في منا أحسن الحنفية

 .  والحنابمة المالكية إليو ذىب ، الخ ،، وغسيل كفن من ، امرأتو تجييز مؤن الزوج تمزم ال أنو:  األول القول

 النفقة تسقط وليذا ، االستمتاع من والتمكن ، الزوجية بسبب حياتيا حال في واجبة كسوةوال النفقة ألن :أدلتيم
 .  منو والتمكن االستمتاع عمى المدار جعموا فكأنيم ، بالميت فتنقطع ، والبينونة بالنشوز

 من منع وأ ، بيا االستمتاع يستطع لم لو حتى امرأتو نفقة تمزمو اإلنسان إن:  فيقال ، ومناقش منقوض وىذا
 الزوجية وأما ، واجبة فالنفقة ، بإذنو مسافرة كانت أو ، نفساء كانت أو ، مريضة كانت لو كما ، بيا االستمتاع

 أن منيما واحد لكل يجوز فإنو ، باقية الزوجية عالئق تزال ال فإنو ، المرأة ماتت إذا ، الموت بعد حتى ، فباقية
 .  ضعيف ىذا فتعميميم ذنإ ، الجواز عندنا والمذىب ، اآلخر يغسل

 ، موسرا أم معسرا كان سواء ، وغيره كفن ، حال كل عمى امرأتو تجييز ومؤن كفن الزوج يمزم أنو:  الثاني القول
 . فييم اهلل بارك ، الحنفية وىؤالء
  :أدلتيم

 .  الممات بعد فتمزمو ، وكسوتيا الحياة حال في نفقتيا تمزمو ألنو :األول الدليل

 ، بكفنيا يأتي امرأتو ماتت إذا اإلنسان أن بالمعروف العشرة من فإن ، بالمعروف العشرة من ىذا أن :ثانيال الدليل
 صمى النبي كالم وفي ، اآلية ىذه في داخمة فيي ، {بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ} بيا يتمعق وما ، تجييزىا ومؤن
 . [ىبالمطروفىوراذروهن] قال حين ، وسمم عميو اهلل

 ، تمزمو فال معسرا كان إذا وأما ، موسرا كان إذا ، الكفن ومنيا ، امرأتو تجييز مؤن الزوج تمزم أنو:  الثالث قولال
 .  اهلل رحميم الشافعية مذىب وىو

 :  أدلتيم

ذا ، قدرتو وىذه {آتَاهَا مَا إِلَّا{ }وُسْعَهَا إاِلَّ نَفْسٌ تُكَلَّفُ الَ} وتعالى تبارك اهلل قول -  فيصار شيء عنده ليس كان وا 
 .  النفقة عميو تجب من إلى

 :  الراجح

 إال نفسا اهلل يكمف فال معسرا كان إذا وأما ، موسرا كان إذا التجييز مؤن الزوج تمزم أنو ، أعمم واهلل القول ىذا ىو
 .  شيئا يممك ال وىو ، آتاىا ما

ل   َتكفين   ب  وي ْسَتحَ :  اهلل رحمو قال  . ِبيض   لفائفَ  ثالِث  في َرج 

 .  أثواب ثالثة في يكفن الرجل أن ، الحنابمة مذىب ىذا

 :  أدلتيم
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 سحولية بيض يمانية أثواب ثالثة في كفن سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن ": عنيا اهلل رضي عائشة عن -
 ، اليمن في قرية وسحول ، وفتحيا السين ضمب سحولية ، عميو متفق" عمامة وال قميص فيين ليس كرسف من

 أنواع من آخر نوع أي فييا ليس ، خالص قطن من كانت ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فييا كفن التي واألثواب
 .  عمامة وال قميص فييا ليس أن عمى عنيا اهلل رضي ونصت ، القماش

 :  وقميص ورداء إزار في:  يقولون الحنفية

 صمى اهلل رسول إلى عبداهلل بن عبداهلل ابنو جاء سمول ابن أبي بن عبداهلل توفي لما ": قال مرع ابن عن :أدلتيم
 و عميو اهلل صمى النبي فأعطاه ، عميو متفق"  فأعطاه أباه فيو يكفن أن قميصو يعطيو أن فسألو سمم و عميو اهلل
نما ،"  قميصو سمم  في العباس عمو كسا فإنو ، لو جميل ردل القميص ىذا وسمم عميو اهلل صمى النبي أعطاه وا 
 رجال كان ابنو فإن ، ابنو خاطر ولتطييب ، يده لرد وسمم عميو اهلل صمى النبي فكساه ، األسرى مع كان حين بدر

 عن قبره عمى صمى أن بعد وسمم عميو اهلل صمى النبي نيي الذي وىو ، منافقا كان فإنو األب وأما ، صالحا
 .  الحنفية مذىب ىذا ، قبورىم عمى الصالة

 .  ولفافتين إزار ، أثواب ثالثة في يكفن:  يقولون الشافعية

 .  أثواب ثالثة في كفن ، عنيا اهلل رضي عائشة لحديث :أدلتيم

 أن إلى الشافعية ذىب االحتمال ىذا فعمى ، لفائف ثالث فيقولون الحنابمة أما ، ولفافتين اإلزار يحتمل والحديث
 .  لفا الميت بيما يمف األخريان والمفافتان ، إزارا تكون المفائف من واحدة

 يعمم ، المفافة تحت تكون والعمائم ، ولفافتين وعمامة وقميص إزار ، أثواب خمسة في يكفن أنو يرون:  المالكية
 صمى النبي لفعل يجوز والقميص ، عمر ابن لفعل ؛ الميت عمى العمامة وضع يجوز:  يقولون والفقياء!  الميت

 .  سمول بن أبي مع ، وسمم عميو اهلل

 :  الراجح

 رويت التي الروايات أصح عائشة وحديث ، مختمفة روايات النبي كفن في روي قد" قال ، الترمذي كالم سأعطيكم
 ، عمي عن األخبار تواترت" الحاكم قال" بعدىم ومن الصحابة من ، العمم  أىل أكثر عند عميو والعمل ، كفنو في
 ، أثواب ثالثة في ، وسمم عميو اهلل صمى تكفينو في ، وعائشة ، المغفل بن اهلل وعبد ، عمر وابن ، عباس وابن
 . لفائف ثالث تكون أن فالراجح" عمامة وال قميص فييا ليس

 بكر وأبو ،[ىثوبوهىسيىكفنوه] قال وسمم عميو اهلل صمى الرسول ألن ؛ نعم ؟ ثوبين الكفن يكون أن يجوز وىل
 يجوز ؟ ممبوسا يكونا أن يجوز وىل" ثوَبي   في كفنوني" قال ، واالحتضار النزع في كان لما ، وعن اهلل رضي

 .  ممبوسين كانا فإنيما ،( ثوبيو في كفنوه) ، والحديث بكر أبي أثر عميو ودل ، باإلجماع

ِبيض  :  قال  . 

 .  الحديث عمييا دل وقد ، والنووي الترمذي اإلجماع حكى وقد ، باإلجماع وىذا ، المون بيضاء تكون أن
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 من فإنيا ، البياض ثيابكم من البسوا] قال وسمم عميو  اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عباس ابن عن -
 واأللباني ، القطان ابنو ،  الترمذي وصححو ، النسائي إال الخمسة أخرج[ موتاكم فييا وكفنوا ، ثيابكم خير

 .  جميعا اهلل رحميم

 .  باإلجماع أبيض الميت كفن يكون أن ويستحب

ت َجمَّر  :  قال ثم  . 

 يعمق أن أجل من ، الورد بماء ترش تجمر أن وقبل ، الجمر عمى البخور يوضع ألنو ؛ تجميرا وسمي ، تُبخر أي
 عمى الورد أنواع أحسن جعل إذا ، يكون ما أجمل من وىي ، يفعمونيا واألحياء ، رائحتو فتعبق ، بالورد البخور
 عمييا ويرش ، األكفان فتنشر ، جدا زكية تكون رائحتيا فإن ، الطيبة البخور من بأنواع بيا وتبخر ، وشماغو ثوبو
 .  تبخر ثم ، الورد ماء

 :  أدلتيم

 ابن أخرجو[ ثالثا فأجمروه ، الميت أجمرتم إذا] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن جابر عن :األول الدليل
 . األلباني وحسنو ، العمم أىل بعض حسنو والحديث والحاكم حبان

 من طيبة غير رائحة تشم لكيال رائحة فيو فيكون ، الميت تغسيل حال التجمير يكون أن يستحب العمماء وبعض
 . حسنة بصورة لميتا ىذا يكون أن نريد ونحن ، قذر منو يخرج ربما ألنو ، الميت

 كانوا فقد أسماء وعن عباس وابن ، عمر ابن وعن ، سعيد أبي عن ، والتبخير التجمير وروي :الثاني الدليل
 .  األكفان يجمرون

يا ت ْبَسط   ثم:  قال  .   بعض   فوقَ  بعض 

 .  واحد فوق واحدا ، األرض عمى أو ، ختومم نعش أو سرير عمى تجعل ، بعض فوق بعضيا يبسط الثالثة

بيَنيا فيما اْلَحنوط   وي ْجَعل  :  قال  . 

 فيما الحنوط فيجعل ، لألموات كان إذا إال حنوطا الطيب يسمى وال ، لألموات تجعل طيب من أخالط والحنوط
 .  الميت نع اليوام تدفع قوية رائحة لو ألن ، األكفان بين

م ْسَتْمِقًيا عمييا ي وَضع   ثم:  قال  . 

 عمى فكبو وجيو عمى وضع ولو ، أمكن لما جنبو عمى وضع لو ، فييا إدراجو ليسيل مستمقيا عمييا الميت يوضع
 .  ظيره عمى يوضع إنما ، مكروه وجيو

أْلَيَتْيوِ  بينَ  ق ْطن   في منو وي ْجَعل  :  قال  . 

 تكون خارج منو خرج إذا وحتى ، الخارج ىذا فيمنع خارج يخرج قد ألنو ؛ إليتيو بين قطن في الحنوط من يجعل
 .  ىذا الخارج رائحة فتدفع ، قوية الحنوط رائحة

وَمثَاَنَتو أْلَيَتْيةِ  َتْجَمع   كالت بَّانِ  الطْرفِ   قة  َمشقو  ِخرقة   فوَقيا وي َشد  :  قال . 
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 ، وفخذيو وركيو وعمى ، أليتيو عمى الخرقة ىذه وتشد ، خرقة توضع ثم ، حنوط فييا قطنة أليتيو بين تجعل إذن
ليتيو فخذيو وتجمع ، القطنة ىذه تسقط أال أجل من تشده فيي ، كامال لممكان ساترة فتكون ، وتربط ، ومثانتو  ، وا 
 طولو ، الفقياء يقول كما أكمام لو ليس سروال والتبان ، القصيرة كالسراويل أي ، كالتبان ، شيء يخرج ال وحتى
 .  لألليتين وضامة لممنطقة ساترة تكون ىذه ، اآلن الناس يمبسيا التي الصغار كالسراويل ، تقريبا شبر

س جوِده وَمواِضعِ  َوجِيوِ  َمناِفذِ  عمى الباقي ل  وي ْجعَ :  قال  . 

 مواضع ألنيا ؛ لتشريفيا ؛ منو السجود مواضع وعمى ، وفمو وأنفو عينيو ، وجيو منافذ عمى الحنوط باقي يوضع
 في [تحنطوه ال] جاء والنص ، اليوام تدفع الطيب رائحة فإن ، عنو اليوام تدفع وحتى ، عمييا يسجد كونو شريفة

 .  السجود ومواضع المنافذ ىذه عمى الحنوط ىذا فنجعل ، يحنط غيره أن عمى يدل المخالفة فمفيوم ، محرمال

ن:  قال  .  فَحَسن   كم و ط يِّبَ  وا 

 :أدلتيم
 .  جسمو كل طمى ، بالمسك عنو اهلل رضي أنسا طمى فإنو ، سيرين ابن عن منقول ألنو: األول الدليل 

 الميت يطيب كان ، عنو اهلل رضي عمر ابن أن ، عمر ابن عن نافع عن الرزاق عبد وروى :الثاني الدليل
 .  ثابت أثر وىذا ، ذرورا عميو يذر ، بالمسك

 .  يحنط المحرم فغير ، المحرم في( تحنطوه وال) الحديث عميو ودل :الثالث الدليل

كذلك والثالثة   الثانية   ثم فوِقو من اآلَخر   َطْرف يا وي َرد   األيمنِ  ِشقِّوِ  عمى الع ميا المِّفافةِ  َطْرف   ي َرد   ثم:  قال  . 

 تحتو من وتدخل ، األيمن جنبو عمى ويرد ، األيسر الطرف يؤخذ ، تحتو واألكفان ، طاولة عمى مستمق أنو تخيل
 .  ىكذا والثالثة الثانية ثم ، األيسر طرفو عمى لوتجع ، اليمنى المفافة تؤخذ ثم ،

رأِسو عمىِ  الفاضلِ  أكثر   وي ْجَعل  :  قال  . 

 ستر من أولى الرأس ستر وألن ، األرجل من أشرف الرأس ألن ، لمرأس تشريفا ؛ الرأس عند الفاضل أكثر يجعل
 .  الرجمين من أكثر لمرأس الستر فيكون ، الرجمين

َيْعِقد ىا ثم:  قال  . 

 وربطيا عقدىا إذا لكن ، وتنتشر تنفك أال أجل من ، ويعقدىا حبال عمييا يجعل أو ، بنفسيا إما ، األكفان يعقد
 وىذا ، العقد حل قبره في الميت أنزل إذا ثم ، الميت وسط ومن ، الخمف ومن األمام من يعقدىا ، ثابتة تكون
 وجاء ، سمرة عن مروي وىو ، األثرم رواه" عقدال فحموا المحد الميت أدخمتم إذا" قال أن ، مسعود ابن عن مروي
 فقد تحل لم فإن ، "األخمة نزع قبره مسعود بن نعيم أدخل لما وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" ، ضعيفة رواية في

ن ، سنة ألنو قالوا ، قريبا كان إذا ينبش ، نحس حميا ألن ، قريبا ينبش أنو ذكروا نما ، حراما فميست تركت وا   وا 
 .  دليل عميو ليس لكن ، معقود شيء القبر في يكون أن يكرىون كانوا ، سنة الحل

 :  األكفان تخرق ىل
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 تخريق جواز إلى األصحاب بعض وذىب ، ليا إفسادا ذلك في ألن ؛ األكفان تخريق اهلل رحمو أحمد اإلمام كره
لى الماضي الزمن في ألن ، النباش من خيف إن ، األكفان  أكفان فيأخذون ، القبور ينبشون كانوا ، القريب وا 
 وظاىر ، اهلل رحمو أحمد اإلمام أما ، بخرقيا بأس فال النباش من خيف فإذا!  ويبيعونيا ويغسمونيا ، األموات

 إذا إنيا:   يقول وبعضيم ، ليا إفسادا ذلك في ألن ؛ النباش من خيف لو حتى ، تخرق ال أنيا األصحاب كالم
 األولى المفة ، واحدة أماكن في تشق ال بأنو ىذا الشيخ انتقد وقد ، لمميت كشف ذلك في يكون وشققت خرقت
 والثاني ، لألول ساترا والثاني ، لمثاني ساترا األول فيكون ، األول غير مكان في والثانية ، معينة أماكن في تشق
 وال تشق ال فإنيا ، تنبش أن يخف لم إذا وأما ، النباش خيف إذا وىذا ، ىذا كرىوا الفقياء لكن ، لمثالث تراسا

 .  أعمم واهلل ، ليا إفسادا ذلك في ألن ؛  تخرق
 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى 
 


