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 املقدمة
 هللا يهده من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 حممًدا أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله أال وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال

 .ورسوله عبده
 {مُّْسِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}
 (.102: عمران آل)
َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   ن َّْفس   مِ ن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  أَي َُّها يَا} ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن ْ   رَِجاالً  ِمن ْ

 (.1: النساء{ )رَِقيباً  َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َواأَلْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اّللََّ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثرياً 
 َوَمن ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَ ْوالً  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}

 (.71 ،70: األحزاب{ )َعِظيماً  فَ ْوزاً  فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يُِطعِ 
 كان  فمابه،  املتعلقة واألحكام حده، عن فيه تكلمت ،"جامع أحكام الكفن" كتاب  فهذا :بعد أما
( , 255: البقرة{ )َشاءَ  ِبَا ِإالَّ  ِعْلِمهِ  ِمنْ  ِبَشْيء   ُيُِيُطونَ  َواَل } وحده هللا فمن وصواب حق   من فيه
 نفسي فمن وخطأ تقصري من فيه كان  وما( , 113: النساء{ )تَ ْعَلمُ  َتُكنْ  لَْ  َما َوَعلََّمكَ }

 .هللا وأستغفر والشَّيطان،
 وتوفيقه وإعانته، وتيسريه، فضله، على احلسن، والثَّناء واملنَّة، والشكر احلمد فلله

 .وآخًرا أوال هلل واحلمد
 وعال فيه عيبَ  ال من جلَّ ...  اخللال فسدَّ  عيًبا جتد إن

 موازيين من جتعله وأن سبيلك، يف اجلهاد من الكتاب هذا يف عملي جتعل أن اللهم فأسألك
 وجوه وتسود واالئتالف السنة أهل وجوه تبيض يوم وجهي به وبيض عليك، العرض يوم وصحائفي

 .واالختالف الفرقة أهل
 .وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى

 جبل أيب نصر بن حممد: كتبه
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 الكفن( تعريف)باب 

 . والسرت التغطية:  اللغة يف ومعنامها الكفن، ومثله كفن،  مصدر:  التكفني
  .2بالكفن لفه أي امليت تكفني: ومنه ،1يسرته ألنه امليت، كفن  مسي: ومنه
 .ذلك عن االصطالحي املعىن خيرج وال

 الت َّْغِطَيةُ  الَكْفنُ  اأَلعرايب اْبنُ  َمْعُروف   الَكَفنُ : كفن(:  13/357قال ابن منظور يف لسان العرب )
، اْلَميِ تِ  لَِباسُ  الَكَفنُ  ِسيَدهْ  اْبنُ  َيْستُ ُرهُ  ألَنه اْلَميِ تِ  َكَفنُ   مُسِ يَ  َوِمْنهُ  َمْنُصور   أَبو قَالَ   َواجْلَْمعُ  َمْعُروف 

  َحَرج   َعَلى :اْلَقْيسِ  إمرئِ  َوقَ ْولُ  وُمَكفَّن ؛ َمْكفون   َميِ ت  : َويُ َقالُ  َتْكِفيناً  وَكفَّنه َكْفناً   يْكِفُنه َكَفنه  َأكفان،
 .َأكفاين َُيِْملُ  كالَقر ِ 

 َكَفنَ   ِإذا :قَ ْوِلهِ  يف  بَ ْعُضُهمْ  َوذََكرَ  َكِثريًا،  احْلَِديثِ  يف  الَكَفن ِذْكرُ  َوَوَردَ  ُتواريه، الَِّت  ثَِيابَهُ  بَأْكفانه َأراد
 ألَنه اأَلعم َوُهوَ : قَالَ  َتْكِفيَنُه، َأي اْلَمْصَدرِ  َعَلى اْلَفاءِ  ِبُسُكونِ  أَنه ، َكْفَنه  فْلُيْحِسن َأخاه َأحدُكم
 َشاةً  لََنا فَأهدى :احْلَِديثِ  َويف . اْلَفْتحُ  ِفيهِ  َواْلَمْعُروفُ : قَالَ  َوَعَمِلِه، َوَهْيَئِتهِ  الث َّْوبِ  َعَلى َيْشَتِملُ 
 غْزل: والَكْفنُ . ِِبَا وارَيْ َتها ِإذا املَلَّة يف  اخلُبزةَ  َكَفْنتُ :  َويُ َقالُ . الرُّْغفان ِمنَ  يُ َغطِ يها َما َأي، وَكَفَنها

 ا.ه  َغَزله: الصوفَ  الرجلُ  وَكَفن. الصُّوف
 والكفن التغطية،: ِبعىن التكفني أصل (:2/524العالمة العثيمني يف شرح بلوغ املرام )وقال 

: املرسالت{ ]وأمواتًا أحياءً  * كفاتًا  األرض جنعل أل: }وجل عز هللا قال كما  التغطية: معناه والكفت
  .امليت يغطي ألنه بذلك؛ مسي والكفن[. 26 - 25

 
 باب حكم تكفني امليت()

 أجرنا فوقع هللا وجه نلتمس وسلم عليه هللا صلى النيب مع هاجرنا) قال عنه هللا رضي خبابعن 
 فهو مثرته له أينعت من ومنا عمري بن مصعب منهم شيئا أجره من يأكل ل مات من فمنا هللا على

 رجليه غطينا وإذا رجاله خرجت رأسه ِبا غطينا إذا بردة إال نكفنه ما جند فلم أحد يوم قتل يهدِبا
 .3(اإلذخر من رجليه على جنعل وأن رأسه نغطي أن وسلم عليه هللا صلى النيب فأمرنا رأسه خرج

                                                           
 " . كفن: "   مادة العرب لسان 1
 .السعادة دار ط 181/  1 األهنر وجممع ، ببوالق األمريية ط 452/  1 القدير فتح 2
 (.4082،  1276أخرجه البخاري ) 3
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 ثيابكم من البسوا) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال رضي هللا عنهما عباس ابن عنو 
 .1.. احلديث(موتاكم فيها وكفنوا ثيابكم، خري من فإهنا البياض،

 كفن  ومن الذنوب، من هللا سرته فسرته، ميتا غسل من) مرفوعا عنهرضي هللا  أمامة أيب عنو 
 .2(السندس من هللا كساه  مسلما،

                                                           

 رقم ،8/ 4) داود وأبو ،(6200 رقم 429/ 3) الرزاق وعبد ،(2219 رقم ،247/ 1) أمحد أخرجه 1
/ 12) حبان وابن ،(3566،  3497،  1472) ماجه ابنو  ،(994 رقم ،319/ 3) والرتمذى ،(3878
 والضياء ،(12485 رقم ،64/ 12) والطرباىن ،(5763 رقم ،245/ 3) والبيهقى( 5423 رقم ،242

 واحلاكم القطان، وابن حبان، ابن وصححه صحيح، حسن: الرتمذي عنه قال واحلديث( 206 رقم ،201/ 10)
  ابن وقال(، 7/215وصححه يف اجملموع ) حسن، سنده(: 953/ 2) اخلالصة يف النووي وقال الذهيب، وأقره
وصححه ابن امللقن يف التوضيح  مسلم، شرط على رجاله اإلسناد، جيد حديث(: 406/ 3) تفسريه يف كثري

(، وقال العالمة ابن باز 22/10(، وصححه العيين يف عمدة القاري )4/671(، ويف البدر املنري )27/657)
 الرتغيب صحيح يف األلباين ةالعالم وصححه،  إسناده على شرط مسلم(: 347يف حاشيته على البلوغ )

 يف معه ومن األرنؤوط وصححه(: إسناده صحيح، 4/48وقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيق املسند ) ،(2026)
 (.94/ 4) املسند حتقيق

 أخربنا( :  1/  137/  2" )  الفوائد األمايل"  يف بشران ابن رواه(: 2353قال العالمة األلباين يف الصحيحة ) 2
 مروان بن امللك عبد حدثنا:  قال األهوازي أيوب بن شهاب بن أمحد حدثنا:  قال قانع بن الباقي عبد احلسني أبو

 و:  قلت.  مرفوعا أمامة أيب عن غالب أيب عن اخلمس بن سعري عن أخضر بن سليم حدثنا:  قال األهوازي احلذاء
 قال فقد ، به يتفرد ل أنه يبدو لكن.  ترمجة شهاب بن ألمحد أجد ل أين لوال ، ثقات رجاله ، حسن إسناد هذا

 له أجد ل و خالد أيب عن روى ، الشامي هللا عبد أبو فيه و ،"  الكبري"  يف الطرباين رواه(: " 21/ 3) اهليثمي
 طريق من:  األوىل:  غالب أيب عن طريقني من احلديث فيه فوجدت ، للطرباين"  الكبري املعجم طبع مث" .  ترمجة
 فقال ،(  سهل: )  صوابه ،(  شهاب: )  األهوازي أمحد والد اسم يف خطأ عن يل كشفت  قد و ، املتقدمة سعري

 يف ترمجة له هذا سهل بن وأمحد.  به األهوازي أيوب بن سهل بن أمحد حدثنا( :  8077/  337/  8)  الطرباين
... "  مركب وإسناد ، منكر خرب وهذا: "  فيه قال حديثا له ذكر لكنه ، كالما  فيه أحد عن ُيك ل و ،"  اللسان" 
)  أيضا " األوسط"  يف وهو:  قلت.  للطرباين"  الصغري املعجم"  يف أحدمها ، جدا غريبني حديثني له أن ذكر مث. 
"  يف خمرج األول حديثه و( .  2219 - 2218)  آخران حديثان فيه له و(  2220/  2/  110/  1

 هللا عبد أيب عن سليمان بن معتمر طريق من(  8078" )  الكبري"  يف األخرى الطريق و( .  583" )  الروض
 اهليثمي قول عرفت قد و ، الشامي هللا عبد أيب غري ، ثقات رجاله إسناد وهذا:  قلت.  به غالب أيب عن الشامي

 بن جعفر عنه روى الشامي، هللا عبد أبو( : "  427/  49" )  البخاري كىن"   يف الذي أنه أظن وأنا آنفا، فيه
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 .الكفاية على فرض يسرته ِبا امليت تكفني أن على الفقهاء اتفق
 احلياة يف كالكسوة  الوفاة بعد -املرأة وكذا– للرجل الكفن (:3/514قال ابن العريب يف املسالك )

 من فرض واملواراة عليه والصالة وغسله عورته سرت. عليه جمتمع الدين يف أصل وهي منها، له بد ال
 ا.ه  الباقني عن سقط الكفاية بفرض قام من بأمره قام إذا الكفاية، فروض

 غري من واجبُ  العلماء عند امليت تكفني(: 3/212وقال القاضي عياض يف إكمال املعلم )
 ه .ا خالف

يدل على ، وغريمها السابق عمري بن مصعب وحديث (:3/358)وقال النووي يف شرح مسلم 
 ا.ه  املسلمني إمجاع وهو امليت، تكفني وجوب

 واإلمجاع النص هوبوج على الدليل :التكفني وجوب(: 1/306وقال الكساين يف بدائع الصنائع )
 فإهنا البيض الثياب هذه البسوا) قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي فما النص أما واملعقول

 آدم غسلت ملا املالئكة أن) وروي العمل لوجوب األمر وظاهر (موتاكم فيها وكفنوا ثيابكم خري
 الواجب معىن يف املطلقة والسنة 1(موتاكم سنة هذه لولده قالت مث ودفنوه كفنوه  عليه هللا صلوات

                                                                                                                                                  

"  يف ما أن الطرباين إسناد لنا كشف  قد و.  سليمان بن معتمر طبقة من سليمان بن جعفر ألن ذلك و" .  سليمان
 للطريق يتعرض ل اهليثمي إن مث.  أعلم هللا و" .  غالب أيب: "  من حمرف خالد، أيب: " اهليثمي جممع

"  يف خرجته قد و.  حنوه مرفوعا رافع أيب حديث من قوي شاهد للحديث و.  عنها سها فكأنه ، بذكر األوىل
 - 275/  2/  2" )  التاريخ"  يف والبخاري ( 503/  7)  سعد ابن روى و( .  51 ص" )  اجلنائز أحكام
 من: "  قال - صحبة له كانت  و: قال - حديج بن معاوية عن حجري أيب حجري بن صاحل عن ثابت عن(  276
 بن صاحل غري مسلم، رجال ثقات رجاله موقوف هو و" .  له مغفورا رجع جننه ويل و واتبعه كفنه  و ميتا غسل

 تعديال ال و جرحا فيه يذكرا ل و ، عنه وقتادة - البناين هو و - هذا ثابت برواية البخاري و سعد ابن ترمجه حجري،
 (. 373/  4)  الثقات يف حبان ابن ذكره و( . 398/  1/  2) التعديل و اجلرح يف وكذا. 
: فقال كعب،  بن أيب هذا: فقالوا عنه، فسألت يتكلم، باملدينة شيخا رأيت: قال عت،يشري رمحه هللا إىل حديث  1
 فاستقبلتهم له، يطلبون فذهبوا اجلنة، مثار من أشتهي إين بين أي: لبنيه قال املوت حضره ملا السالم عليه آدم إن)

 تطلبون، وما تريدون ما آدم، بين يا: هلم فقالوا واملكاتل، واملساحي الفؤوس ومعهم وحنوطه، أكفانه ومعهم املالئكة
. أبيكم قضاء قضي فقد ارجعوا: هلم قالوا اجلنة، مثار من فاشتهى مريض أبونا: قالوا تذهبون؟، وأين تريدون ما أو

 مالئكة وبني بيين خلي قبلك، من أوتيت إمنا فإين عين إليك: فقال بآدم، فالذت عرفتهم، حواء رأهتم فلما فجاءوا،
 يف فوضعوه قربه دخلوا مث عليه، وصلوا له، وأحلدوا له وحفروا وحنطوه، وكفنوه وغسلوه فقبضوه،، وتعاىل تبارك ريب
 أخرجه (سنتكم هذه آدم بين يا: قالوا مث الرتاب، عليه حثوا مث القرب، من خرجوا مث اللنب، عليه ووضعوا قربه

 أيب وابن ،(21278 رقم ،136/ 5) املسند زوائد ىف أمحد بن هللا وعبد ،(549 رقم ،74 ص) الطيالسى
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 إىل عليه وسالمه هللا صلوات  آدم وفاة لدن من الناس توارثه وهلذا وجوبه على منعقد واإلمجاع
 ومعىن وتعظيما له كرامة  وجب إمنا امليت غسل أن فهو املعقول وأما الوجوب دليل وذا هذا يومنا

  ا.ه  واجبا فكان بالتكفني يتم إمنا والكرامة التعظيم
 مجهور عند كفاية  ففرض الشهيد غري امليت تكفني وأما(: 258صوقال شيخ اإلسالم يف احلسبة )

 عن سقط الذي يف وسلم عليه هللا صلى لقوله, واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من الفقهاء
 القيامة يوم يبعثه هللا فإن رأسه ختمروا وال طيبا َتسوه وال ثوبني يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه»: بعريه
 ا.ه  «ملبيا

 على املسلمون أمجع وقد ، امليت تكفني فيه(: 4/255وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )
 ا.ه  الباقني عن احلرج سقط البعض به قام إذا كفاية  فرض وهو وجوبه

 المر تكفينه، جيب امليت، غسل من الفراغ وبعد(: 57وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 عليه، متفق ...".وكفنوه: "...الناقة وقصته الذي احملرم حديث يف بذلك وسلم عليه هللا صلى النيب
 ا.ه  (د) فقرة( 3) الفصل يف بتمامه تقدم وقد

 :والدليل الوجوب، امليت تكفني حكم (:5/302وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 األمر يف واألصل ،«ثوبيه يف كفنوه»: راحلته وقصته الذي يف وسلم عليه هللا صلى النيب قول - 1

 .الوجوب

                                                                                                                                                  

 وابن ،(1275 رقم ،495/ 1) واحلاكم ،(71/ 2) والدارقطين ،(33/ 1) سعد وابن ،(243/ 3) شيبة
 ،1251 ،1250) املختارة يف املقدسي والضياء ،(6491 رقم ،404/ 3) والبيهقى ،(456/ 7) عساكر
 ال(: 490/ 1) املعاد زاد يف القيم ابن وقال ،(933/ 2) اخلالصة يف النووي ضعفه واحلديث وغريهم( 1252

 اهليثمى وقال ،-كعب  بن أيب إىل أي- إليه صحيح إسناد(: 212/ 1) والنهاية البداية يف كثري  ابن وقال يصح،
 يف األلباين العالمة وقال ثقة، وهو ضمرة بن عىت غري الصحيح رجال ورجاله أمحد، بن هللا عبد رواه(: 199/ 8)

 شيء يف ليس ولكن وموقوفا، مرفوعا صحيح أيب عن احلديث أن القول؛ ومجلة(: 3010) احلديث حتت الضعيفة
 إسناده(: 163/ 35) املسند حتقيق يف معه ومن األبرنؤوط وقال أربعا، عليه التكبري ذكر الثابتة الروايات من

 ترمجة، على له نقع ل هللا عبد وابنه البصري، واحلسن هللا عبد ابنه: اثنان عنه روى السعدي ضمرة بن عت ضعيف
: وقال املديين ابن علي وجهله ،"التقريب" يف حجر ابن هلم تبعا ووثقه والعجلي، حبان وابن سعد ابن عتيا وثق وقد

 يضعف ومثله به، تفرد وفد عليه، احلديث هذا ومدار: قلنا. يعرف ال كان  وإن الصدق، أهل حديث يشبه وحديثه
 .سنبينه كما  ووقفه رفعه يف اختلف وقد موقوف، هنا واحلديث به، يتفرد فيما
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 ،- إزاره: أي - حقوه، ابنته غسلن الاليت النساء أعطى»: وسلم عليه هللا صلى النيب أن - 2
 .بدهنا يلي الذي وهو شعارا، اجعلنه: أي ،«إياه أشعرهنا: وقال
 :والعيين الكفائي بني والفرق كفائي،  هنا الوجوب «تكفينه جيب»: قوله

 .الفاعل عن النظر بقطع الفعل حصول به يقصد الكفائي أن
 .والفاعل الفعل فيه يراعى: أي الفاعل، من الفعل يطلب والعيين
 .1اخللق مجيع به أمر هللا أن بدليل أوكد ألنه الكفاية؛ فرض من أفضل العني وفرض
 يف أقل الكفن اجملزئ. مسألة:

 اختلف العلماء يف هذه املسألة علة قولني:
 وهذا البدن، مجيع يسرت واحد ثوب هو الواجب ُيصل وبه ،جمزئ كفن  أقلأم  القول األول:

 .2املالكية عند القولني وأحد وأمحد، حنيفة أيب مذهب
:  قال عنه هللا رضي األرت بن خباب عن( 940) ومسلم( 4047) البخاري رواه ِبا واستدلوا

 غطي وإذا,  رجاله خرجت رأسه ِبا غطينا إذا كنا  منرة إال يرتك ل أحد يوم عمري بن مصعب قتل ملا
 رجله على واجعلوا ، رأسه ِبا غطوا: ) وسلم عليه هللا صلى النيب لنا فقال,  رأسه خرج رجاله ِبا

 ( .اإلذخر
" عابدين ابن حاشية" من انتهى" يكفي ال وحدها العورة سرت أن على دليل وهذا: " الزيلعي قال

(3/98. ) 
 جاز ساترة واحدة لفافة يف امليت كفن  وإن  (:13/127)يف جمموع فتاواه  باز ابن عالمةال وقال
 ". واسع ذلك يف واألمر,  امرأة أو رجال كان  سواء

                                                           

 القراىف إليه أشار والكفاية العني فرض بني الفرق وحترير(: 186ص) األصولية والفوائد القواعد يف البعلي قال 1
 ومناجاته وتعظيمه هلل اخلضوع مصلحتها فإن اخلمس كالصلوات  بتكريره مصلحته تكررت ما العني فرض أن وهو

  بتكريره مصلحته تتكرر ماال الكفاية وفرض الصالة، كررت  كلما  تكثر اآلداب وهذه يديه بني واملثول له والتذلل
 نفيا الكفاية على الشرع صاحب فجعله شيئا ُيصل ال البحر إىل ذلك بعد فالنازل إنسان سأله إذا الغريق كإنقاذ
  املندوبات يف يتصور الواجبات يف يتصور كما  واألعيان الكفاية فرض أن إىل أيضا القراىف وأشار األفعال يف للعبث

  األعيان على والذي الكفاية على فهذه املندوبات من باألموات يفعل وما والتسليم والتشميت واإلقامة كاألذان
 يقتضي القراىف وكالم. أعلم وهللا والصدقات النسك غري يف والطواف العيدين وصالة الفاضلة األيام وصيام كالوتر

 .أعلم وهللا ظاهر نظر فيه عمومه على وهذا أخرى بعد مرة فعله تكرار يشرع ال الكفاية فرض أن

 ( .2/266) الجليل مواهبو  ،(3/386) المغنيو ( , 3/98) عابدين ابن حاشية 2
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 ذكرا,  كبريا  أو كان  صغريا مطلقا للميت الواجب( : " 2/39) األحكام توضيح يف البسام وقال
 ا.ه "  امليت بدن مجيع يسرت واحد ثوب أنثى أو

, العورة يسرت ما الكفن أقل أن املالكية عند الثاين القولو  ،الشافعي مذهبهو و  القول الثاين:
 .1والكفني الوجه إال بدهنا مجيع يسرت ثوب وللمرأة

 . أيضا مصعب حبديث واستدلوا
 تركته من له الشرتوا واجبا البدن سرت كان  ولو(: 151-5/150" )اجملموعيف  النووي قال

 املسلمني فعلى فقد فإن املال بيت من الكفن تتميم لوجب مال له يكن ل وإن, كفنا(  وحنوه سالح)
 ا.ه 

 أحد شهداء به يكفنون ما جيدوا ل وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب بأن ونوقش هذا اإلستدالل
 ما جيدون ال وهم الكفن يشرتون أين فمنكما تقدم،   واحد ثوب يف الرجلني يكفنون كانوا  حىت ،

 وما رأسه به سرت ، امليت يسرت ما يوجد ول,  ذلك عن الكفن ضاق فإن !؟ أحد شهداء به يكفنون
 وذلك ، احلشيش من غريه أو اإلذخر من شيء عليه جعل مكشوفا منه بقي وما,  جسده من طال
 رجله على واجعلوا ، رأسه ِبا غطوا: ) عمري بن مصعب قصة يف وسلم عليه هللا صلى النيب لقول

 . عليه متفق( اإلذخر
 مجيع سرت يعين) واجب هذا أن على والدليل(: 5/225) املمتع الشرح يف عثيمنيال عالمةال قال

 أن والسالم الصالة عليه النيب أمر الكفن عن ثياِبم ِبم قصرت الذين الصحابة أن: (بالكفن امليت
 .معروف نبات:  وهو اإلذخر، من شيء الرجلني على وجيعل الرأس عند من الكفن جيعل
 حنوه أو حبشيش يكفن فإنه ِبا، يكفن ثياب يوجد ول ، بثيابه ُيرتق أن: مثل شيء، يوجد ل فإذا

 هللا قول لعموم ؛ عليه هو ما على يدفن فإنه شيء يوجد ل فإن حزائم، عليه ويلف بدنه على يوضع
 . 16/التغابن( استطعتم ما هللا فاتقوا: ) تعاىل

  الكفاية فروض من بأهنما وصرحوا ، ودفنه املسلم امليت تكفني وجوب على الفقهاء اتفق )فرع(:
عند أهل  نفسه قتل بارتكابه اإلسالم عن خيرج ال املنتحر ألن ؛ املنتحر ذلك ومن ، كما تقدم

                                                           

 ( .2/266) اجلليل مواهبو  ،(5/162) اجملموع 1
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 يكفنوغريه ممن مات يف حد من حدود هللا أنه  املرجوم أن يف الفقهاء بنيأيضا  خالف الو السنة، 
  .1 عليه ويصلى

 
 
 
 

 قبل الدين والوصية( الكفن)باب 
 حمرم وهو ناقته فوقصته وسلم عليه هللا صلى النيب مع كان  رجال أن) عنهما هللا رضي عباس ابن عن

 بطيب َتسوه وال ثوبيه يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات
 .2(ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه ختمروا وال

 هللا وجه نبتغي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع هاجرنا) قال عنه هللا رضي األرت بن خباب عنو 
 عمري بن مصعب منهم كان  شيئا أجره من يأكل ل ذهب أو مضى من ومنا هللا على أجرنا فوجب

 رأسه خرج رجاله ِبا غطي وإذا رجاله خرجت رأسه ِبا غطينا إذا كنا  منرة إال يرتك ل أحد يوم قتل
 على ألقوا قال أو اإلذخر رجله على واجعلوا رأسه ِبا غطوا وسلم عليه هللا صلى النيب لنا فقال
 .3(يهدِبا فهو مثرته له أينعت قد من ومنا اإلذخر من رجله

                                                           

 ، 85/  2 القناع وكشاف ، 543/  1 الصغري والشرح ، 238/  1 للزيلعي الدقائق كنز  شرح احلقائق تبيني 1
 . 432/  2 احملتاج وهناية

 (.1206(، ومسلم )1851أخرجه البخاري ) 2
 يف كفنوه": سنن مخس احلديث هذا يف: يقول حنبل بن أمحد مسعتاألرنؤوط(: -5/143قال أبو داود يف سننه )

 وال" ،"رأسه ختمروا وال" سدرا، كلها  الغسالت يف إن: أي" وسدر ِباء واغسلوه" ثوبني، يف امليت يكفن: أي" ثوبيه
  .املال مجيع من الكفن وكان ،"طيبا تقربوه

 ل وسلم عليه هللا صلى النيب ألن ؛ وغريه الدين على مقدم الكفن أن(: فيه 4/276قال النووي يف شرح مسلم )و 
 . ال؟ أم مستغرق دين عليه هل يسأل

 (.940( واالفظ له، ومسلم )4047أخرجه البخاري ) 3
 نقول، وِبذا... "واملواريث والوصايا، الديون، قضاء قبل الكفن إخراج ذكر(: 5/362قال ابن املنذر يف األوسط )

 ".فيها كفن  منرة، إال يرتك ل: "قوله وهو ذلك، على دليل عمري بن مصعب خرب ألن
 أن وحاصله. جدا حسن -تعاىل -هللا رمحه- املنذر ابن قاله الذي هذا(: 19/52وقال األثيويب يف ذخرية العقىب )

 تكفني على نص - وسلم عليه هللا صلى - النيب ألن والوصية، الدين على مقدم وأنه املال، مجيع من الكفن
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 .1(املال مجيع من الكفنوعن علي رضي هللا عنه مرفوعا )
 جتهيزه فنفقات مال لميتل كان  إذاأفاد حديث ابن عباس وحديث خباب رضي هللا عنهما أنه 

 وقبل ، بشيء أوصى كان  إن وصيته وتنفيذ ، ديونه قضاء على مقدما هذا ويكون ماله، من تكون
، وقوله يف (ثوبيه يف وكفنوه) احلديث األول يف وسلم عليه هللا صلى النيب قول بدليل ، املرياث

 ..(.غطينا إذا كنا  منرة إال يرتك ل أحد يوم قتلاحلديث الثاين )..
 والزهري عطاء قال وبه (املال مجيع من الكفن باب)فتح( -3/140قال البخاري يف صحيحه )

 مث بالكفن يبدأ إبراهيم وقال املال مجيع من احلنوط دينار بن عمرو وقال. وقتادة دينار بن وعمرو
 ا.ه  كالم البخاري. 2الكفن من هو والغسل القرب أجر سفيان وقال. بالوصية مث بالدين

                                                                                                                                                  

 هللا شاء إن سيأيت، كما  احملرم، قصة يف وكذلك ال؟ أم وصية، أو دين، عليه هل يستفصل، ول النمرة، بتلك مصعب
 يف احملققني لدى مسلمة قاعدة وهي، املشهورة مقالته -تعاىل -هللا رمحه-- الشافعي اإلمام عن ثبت وقد تعاىل،
 ".املقال يف العموم منزلة ينزل االحتمال، يام مع احلال، حكاية يف االستفصال، ترك: "وهي االستدالل، باب

 ابن وذكره. ضعيف وإسناده علي، حديث من" األوسط" يف الطرباين أخرجه: (383/ 3يف الفتح ) احلافظ قال 1
 ا.ه  "منكر أنه أبيه عن وحكى جابر حديث من" العلل" يف حامت أيب

 حممد بن ُيىي فرواه :عنه واختلف علي عن جده عن أبيه عن ضمرية بن هللا عبد بن حسني يرويه علي وحديث
 يف الطرباين أخرجه .مرفوعاً  علي عن جده عن أبيه عن هللا عبد بن حسني عن الفروي صدقة بن حممد عن البخاري

 إمساعيل ورواه "البخاري ُيىي به تفرد اإلسناد، ِبذا إال علي عن احلديث هذا يُروى ال: وقال (7397" )األوسط"
 عبد بن وحسني (7/ 4) البيهقي أخرجه .موقوفاً  علي عن جده عن أبيه عن هللا عبد بن حسني عن أويس أيب بن
 .احلديث منكر: البخاري وقال كذاب،  احلديث مرتوك: حامت أبو وقال احلديث، مرتوك: أمحد قال ضمرية بن هللا

 عن البصري مثامة رواه حديث عن أيب سألت: قال( 370/ 1" )العلل" يف حامت أيب ابن فذكره جابر حديث وأما
  ."منكر حديث هذا: أيب قال. املال مجيع من الكفن: قال جابر عن الزبري أيب

"  قال عنه جريج ابن عن املبارك ابن طريق من الدارمي فوصله عطاء قول أما (:3/140قال احلافظ يف الفتح ) 2
:  قاال وقتادة الزهري عن معمر أخربنا"  الرزاق عبد فقال وقتادة الزهري قول وأما ،"  املال رأس من والكفن احلنوط
 من واحلنوط الكفن:  عطاء عن جريج ابن عن"  الرزاق عبد فقال دينار بن عمرو قول وأما"  املال مجيع من الكفن

 مث بالدين مث بالكفن يبدأ - النخعي يعين -"  إبراهيم وقال"  وقوله"  دينار بن عمرو وقاله"  قال"  املال رأس
 " . بالوصية

 عن أخرى طريق ومن ، سفيان قول دون كذلك  النخعي قول من الدارمي وصله إخل الثوري أي (سفيان وقال: )قوله
 إبراهيم عن معتب بن عبيدة عن الثوري أي سفيان عن الرزاق عبد وصله"  املال مجيع من الكفن"  بلفظ النخعي

 حكم من الغاسل وأجر القرب حفر أجر أي"  الكفن من هو:  قال ؟ والغسل القرب فأجر:  لسفيان فقلت"  قال
 . املال رأس من أنه يف الكفن



 - 12 - 

 والوصايا، الديون، قضاء قبل الكفن إخراج ذكر(: 5/362قال ابن املنذر يف األوسط )و 
 مجيع من خيرج: العلم أهل أكثر فقال خيرج؟ أين من الكفن يف العلم أهل اختلف": واملواريث

 والزهري، دينار، بن وعمرو البصري، واحلسن وجماهد، وعطاء، املسيب، بن سعيد قال هكذا املال،
 احلسن، وابن وإسحاق، وأمحد، والشافعي، الثوري، وسفيان ومالك، وقتادة، العزيز، عبد بن وعمر
 ذلك، على دليل عمري بن مصعب خرب ألن نقول، وِبذا: قال. والنخعي الشعيب، عن ذلك وروينا
 ".فيها كفن  منرة، إال يرتك ل: "قوله وهو
 الثاين والقول ،الثلث من الكفن إن: عمرو بن خالس قول أحدمها: شاذان قوالن املسألة ويف: قال
 - عباس ابن حديث ويف. الثلث فمن قليال، املال كان  وإن املال، مجيع من الكفن إن: طاوس قول

: قوله وهو املال، رأس من الكفن أن على دليل مات الذي احملرم قصة يف - عنهما هللا رضي
 .ثوبيه يف وكفنوه"

 صلى هللا رسول أمر من اآلثار هذه يف فكان(: 10/229وقال الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )
 الت أمواهلم مجيع هي الت ثياِبم يف عنهم هللا رضي فيها املذكورين املوتى بدفن وسلم عليه هللا

 شيء غري ومن عليهم، كان  إن دين قضاء يف مصروفا يكون ما من يراعى شيء بغري بعدهم تركوها
 دل قد ما ذلك ويف تركاهتم، من فيه كفنوا  ما مثلي يكون تركاهتم من وارثيهم على يعود مما يراعى
 من لوارثيهم جيب ما وعلى وصاياهم، وعلى ديوهنم، على مبداة تركاهتم من املوتى أكفان أن على

 إىل فيها ويرجع عليهم، الفتيا تدور الذين مجيعا األمصار فقهاء قول وهذا عنهم، ِبورثهم تركاهتم
 ا.ه  التوفيق نسأله وجل عز وهللا أقواهلم،

 قال .املال رأس من الكفن أن على الفقهاء ومجهور(: 22/145قال ابن عبد الرب يف التمهيد )و 
  الت ثيابه أوسط من تكون امليت مال من أثواب ثالثة على والورثة الغرماء جيرب دينار بن عيسى
 ا.ه  أفلس لو عليه ترتك كانت

 منرة يف عمري بن مصعب ُكفِ ن.  ماله رأس من فهو كفنه  وأما (:1/440وقال ابن العريب يف القبس )
 ا.ه  عنهما هللا رضي محزة، وكذلك غريها، له يوجد ول

 مجيع من ويكفن مال له كان  إن ماله يف امليت كفن  (:1/308وقال الكساين يف بدائع الصنائع )
 وإن حياته حال يف كنفقته  فصار امليت حوائج أصول من هذا ألن واملرياث والوصية الدين قبل ماله

 ا.ه  نفقته عليه جتب من على فكفنه مال له يكن ل
 كان  فإن واإلمجاع املذكور للحديث امليت تركة الكفن حمل (:5/188وقال النووي يف اجملموع )

 على الدين فيها يقدم صورا أصحابنا واستثىن املصنف ذكره ملا الكفن قدم مستغرق دين عليه
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 بقيت لشاة زكاة به تعلقت مال املستثناة الصور( فمن) الرتكة بعني الدين يتعلق أن وضابطها الكفن
 بال الدين صاحب فيقدم وشبهها مفلسا املشرتي مات إذا والبيع اجلاين والعبد واملرهون ربعنيأ من

 الفرائض يف واخلريى التهذيب يف والبغوي فرائضه يف اجلرجاين أصحابنا من به صرح وممن خالف
 ا.ه  عليه ينبه أن للمصنف ينبغي وكان وغريهم والرافعي

 وألن به أمر سلم و عليه هللا صلى النيب ألن امليت كفن  وجيب (:2/392قال ابن قدامة يف املغين )
 والوصية الدين على مقدما ماله رأس من ذلك ويكون املوت بعد فكذلك احلياة يف واجبة سرتته

 فيه فكفن ثوب إال منهما واحد لكل يوجد ل عنهما هللا رضي عمري بن ومصعب محزة ألن واملرياث
 امليت مال من الوارث إىل ينتقل وال امليت كفن  فكذلك دينه قضاء على مقدم املفلس لباس وألن

 احلنوط فأما منه للميت بد ال وما وجتهيزه دفنه مؤونة وكذلك األصلية حاجته عن فضل ما إال
 وقال املوت بعد فكذلك احلياة يف جيب ال ألنه حامد بن هللا عبد أبو ذكره بواجب فليس والطيب
 بتحسني جرت العادة فإن بصحيح وليس به العادة جرت مما ألنه واجب أنه ُيتمل:  القاضي
 ا.ه  بواجب وليس الكفن

 : احلديث هذا من املستفادة األحكام يف( 2/240) املعاد زاد يف القيم ابن قالو 
 يكفن أن أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ألن ، الدين وعلى ، املرياث على مقدم الكفن أن" 
 يف كسوته  أن وكما، لسأل احلال اختلف ولو ، عليه دين عن وال ، وارثه عن يسأل ول ، ثوبيه يف

 يعول ال شاذ خالف وفيه ، اجلمهور كالم  هذا املمات، بعد فكذلك دينه، قضاء على مقدمة احلياة
 ". عليه

 له كان  إن ماله يف امليت كفن  أن إىل الفقهاء مجهور ذهب (:13/242)وجاء يف املوسوعة الفقهية 
 من هذا ألن واملرياث؛ الوصية على ويقدم ،1كالرهن  بعني تعلق حقا إال ماله مجيع من ويكفن مال

 له يكن ل وإن. الواجبات سائر على مقدمة وهي حياته حال يف كنفقته  فصار امليت حوائج أصول
 على عليهم، كفنه  فيكون عليه النفقة وجبت من تعدد وإذا - نفقته عليه جتب من على فكفنه مال

 عليه ينفق من وال مال له يكن ل وإن. حياته حال يف كسوته  تلزم كما  - النفقات باب يف يعرف ما
 .املسلمني حلوائج أعد ألنه حياته حال يف كنفقته  املال، بيت يف فكفنه

 غسل ذلك يوجد ل وإن الناس، سألوا عجزوا فإن تكفينه، املسلمني فعلى املال بيت يف يكن ل وإن
 .قربه على ويصلى ودفن( النبات من حنوه أو) اإلذخر عليه وجعل

                                                           

 . 85/  5 االختيار 1
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 األصح، يف والشافعية قول، يف واملالكية به، مفىت قول على احلنفية عند زوجته تكفني الزوج وعلى
 يف التفريق بأن ذلك وعللوا التكفني فكذلك حياهتا، حال يف زوجها على واجبة الزوجة نفقة ألن
 .معقول غري واحلياة املوت بني هذا
 ألن جتهيزها؛ مؤنة وال امرأته كفن  الزوج يلزم فال احلنفية، من وحممد واحلنابلة املالكية عند وأما

  املرأة على جيب وال. األجنبية فأشبهت باملوت انقطع وقد الزواج حالة يف وجبا والكسوة النفقة
 .1احلياة حال يف كسوته  عليها جيب ال كما  باإلمجاع، زوجها كفن

 غريه خيلف ل ولو امليت، مال من مثنه أو والكفن(: 57وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
  رضي هللا عنه ا.ه  االرث بن خباب حلديث

 قيمة امليت تركة من يؤخذ ما أول هل (:20/213وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 ؟ والكفن احلنوط

 ذلك وحنو القرب وحافر الغاسل وأجرة الكفن كقيمة  التجهيز مؤونة الرتكة من يؤخذ ما أولفأجاب: 
 لغري فأقل بالثلث الوصية مث ، رهن فيها ليس الت املطلقة الديون مث ، رهن فيها الت الديون مث ،

  ا.ه  اإلرث مث ، وارث
  ودليل، امليت مال يف: أي ،«ماله يف»: قوله (:5/302العثيمني يف الشرح املمتع )وقال العالمة 

 .امليت إىل الثوبني فأضاف ،«ثوبيه يف كفنوه»: وسلم عليه هللا صلى قوله ماله يف واجبا كونه
 امليت أوصى إذا إال منها نكفنه أن حرج فال بذلك، ملتزمة مسؤولة جهة هناك أن فرض لو ولكن
 من كانت  سواء العامة، األكفان من نكفنه أن جيوز ال فإنه مايل، من كفنوين:  قال بأن ذلك، بعدم
 .خاصة جهة من أو حكومية، جهة
 على مقدما التكفني كون  حال: أي «تكفينه»: قوله من حال «مقدما» ،«دين على مقدما»: قوله
 .وغريه دين

                                                           

 ، العريب الرتاث إحياء دار ط 161/  1 اهلندية والفتاوى ، العريب الكتاب دار ط 308/  1 الصنائع بدائع 1
 ، ِبصر املعارف دار ط 551/  1 الصغري والشرح ، ببوالق األمريية املطبعة ط 452/  1 القدير وفتح

/  5 واجملموع ، 110/  2 الطالبني وروضة ، لبنان بريوت الفكر دار ط 414/  1 ، 413/  1 والدسوقي
 .احلديثة النصر مكتبة ط 104/  2 القناع وكشاف ، املنريية الطباعة دار ط 189
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 أو صداق، أو قرض، أو دكان، أو بيت، أجرة أو مبيع، مثن من الذمة يف ثبت ما كل  هو: والدين
 موافقا ليس عرف فهذا ألجل، املبيع مثن على إال الدين يطلقون ال العامة كان  وإن خلع، عوض

 .واإلرث الوصية،: يعين «وغريه»: قوله .الشرعي إلطالقه
 الدين كان  إذا ما يشمل «دين على مقدما»: املؤلف قول وعموم شيء، كل  على مقدم فالتكفني

 إال كفنا  جند ول عليه، بدين مرهونة غريها له ليس شاة الرجل خلف فلو هذا وعلى ال، أو رهن فيه
 حاجة به تتعلق مما الكفن ألن كفنا؛  له ونشرتي فتباع، كفنا  بقيمتها واشرتينا الشاة هذه بعنا إذا

 .ِبا أوصى لو وكذا شيء كل  على فيقدم خاصة، الشخص
 .نفقته تلزمه من فعلى ماال، له جند ل إن: أي ،«نفقته تلزمه من فعلى مال له يكن ل فإن»: قوله
 باللفائف؟ نكفنه أن بد ال أو ِبما نكفنه فهل وغرتة، امليت لبسه قد ثوبا وجدنا وإذا

 الت ثيابه ولو   ماله يف دام ما يكفنوه أن الناس نلزم ال فإننا بالواجب، تقوم ثيابه كانت  إذا: اجلواب
 .يكفي ما   عليه
 الوالدين نفقة فتجب والفروع، األصول وهم حياته، حال امليت: أي ،«نفقته تلزمه من»: قوله

 يكن ل وإن ابنه، ابن على اجلد نفقة فتجب هذا وعلى ال، أم وارثني كانوا  سواء حال بكل واألوالد
 وعليه وارثا، يكن ل وإن نفقته جتب البنت وابن باالبن، حمجوبا كان  وإن: أي االبن، لوجود وارثا

 .أمه قبل من جده على كفنه  فيجب
 .... تعصيب أو بفرض وارثا كان  من على إال النفقة، جتب فال والفروع، األصول غري أما

 منتظم مال بيت يوجد ل فإن املال، بيت ففي فقريا وكان وجد أو النفقة، تلزمه من يوجد ل فإن
 :أربع إذا فاملراتب .كفاية  فرض ألنه املسلمني؛ من حباله علم من فعلى
 .ماله يف - 1
 .نفقته تلزمه من - 2
 .املال بيت - 3
 .املسلمني عموم - 4

 كان  إذا ما خبالف امليت؛ على فيه منة ال ألنه املسلمني؛ عموم على املسلمني مال بيت قدم وإمنا
 .1عليه منة قلبه يف سيكون يعطيه سوف الذي هذا فإن املسلمني، من

                                                           
 على مقدماً  ماله يف امليت كفن  جيبوقال العالمة العثيمني رمحه هللا أيضا يف تعليقه على الكايف: قال ابن قدامة: ) 1

 .(ثوبيه يف كفنوه) ناقته وقصته الذي يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لقول واإلرث والوصية الدين
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 قل املال من شيئا ترك ان امليت تركه مما خيرج ما أول(: 9/253قال ابن حزم يف احمللى ) )تنبيه(:
 شئ بقى ان مث ذلك وحنو والكفارات، والزكاة، كاحلج  شئ منها عليه كان  ان تعاىل هللا ديون كثر  أو

  كان  شئ منه يفضل ل وان امليت منه كفن  شئ فضل فان دين عليه كان  ان الغرماء ديون منه أخرج
 ثلث يف امليت وصية نفذت شئ الكفن بعد فضل فان غريهم، أو الغرماء من حضر من على كفنه

 وقول ابن حزم رمحه هللا متعقب ِبا تقدم.ا.ه   الوصية بعد بقى ما للورثة ويكون بقى ما
 .بالرتكة املتعلقة احلقوق ترتيب مسألة:

 مقدم بعضها وأن ، واحدة مرتبة على ليست بالرتكة املتعلقة احلقوق أن يف الفقهاء بني خالف ال
 ، وصاياه تنفيذ مث ، الدين أداء مث ، وتكفينه امليت جتهيز اجلملة حيث من فيقدم ، بعض على

 . للورثة والباقي
 احلقوق أول أن على الفقهاء اتفق فقد ، الوفاة قبل بعينها دين تعلق من خالية الرتكة كانت  إذاف

 يف وسلم عليه هللا صلى لقوله ، منه له بد ال وِبا بتكفينه والقيام للدفن جتهيزه:  هو وأقواها مرتبة
 وإمنا ، ذلك إىل حمتاج ألنه ؟ ال أم دين عليه هل يسأل ول ،ثوبني يف كفنوه:   ناقته وقصته الذي
 أن أوىل فامليت به تليق ثياب احلي للمفلس ترك إذا ألنه ؛ املورث عنه يستغين ما الوارث إىل يدفع
 رضي مصعبا أحد يوم وسلم عليه هللا صلى النيب كفن  وقد ، لنفسه يعاجل احلي ألن ؛ ويوارى يسرت

 قد دين عن يسأل ول ، أيضا عنه هللا رضي محزة وكفن ، غريها له يكن ول ، له بردة - يف عنه هللا
 . التكفني قبل أحدمها على يكون

                                                                                                                                                  

 كفنوه  فقال ال أو دين عليه هل يسأل ل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب أن الداللة وجه قال العالمة العثيمني:
 .املقال يف العموم منزلة ينزل االحتمال مقام يف االستفصال وترك يستفسر أن دون ثوبيه يف

 كسوته  تلزمه من فعلى مال له يكن ل فإن كفنه  فكذلك دينه على تقدم احلي املفلس كسوة  وألنقال ابن قدامة: )
 ...(.املال بيت ففي يكن ل فإن حياته يف

 تكفني ألن املسلمني من حباله علم من فعلى مدة إىل حتتاج ومراجعته منتظم غري املال بيت كان  بأن ميكن ل فإن
 ثياب عليه يكون أن البد امليت هذا أن يقال ما أدىن ألن مفروضة صورة هذه أن الغالب يف لكن كفاية  فرض امليت

  .الكفاية عن تنقص قد وإال وتشمل البدن على توزع فرِبا واسعة كانت  إن والثياب موته عند
ين، على مقدم الكفن ان: احلديث من ويستفاد (:2/517وقال رمحه هللا يف شرح بلوغ املرام )  يؤخذ؟ أين من الدَّ

 احلي اإلنسان لباس أن: فرعية فائدة منه فيؤخذ ال، أم دين عليه هل يستفصل ول(( ثوبيه يف كفنوه: ))قوله من
م املفلس  .الدَّين به واقض مشلحك، بع سروالك، بع ثوبك، بع: نقول ال دينه، على مقدِ 
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 األعيان من شيء فيها كان  كأن  ، الوفاة قبل بأعياهنا الغري حق تعلق من خالية الرتكة تكن ل إذا أما
 ، املرهون الشيء بعني متعلقا املرهتن حق كان  ، مثنه يدفع ول يقبضه ول اشرتاه شيء أو ، املرهونة

 متقدما الدين يكون احلالة هذه ففي ، يده حتت يزال ال الذي نفسه باملبيع متعلقا البائع حق وكان
 . احلنفية عند املشهورة الرواية وهي ، والشافعية املالكية عند وجتهيزه امليت تكفني على الدفع يف

 على مقدما وجتهيزه بتكفينه بدئ اإلنسان مات إذا أنه:  احلنفية عند املشهور وغري ، احلنابلة وعند
 .1ودفنه جتهيزه بعد ديونه تقضى مث ، غرمائه ديون على املفلس نفقة تقدم كما  ، غريه

 .أشهد إذا امليت به جهز ما بقيمة األجنيب رجوعحكم مسألة: 
  امليت كفن  لو - امليت جتهيز يلزمه ال الذي - الغريب أو األجنيب أن إىل والشافعية احلنفية ذهب
 أن غري ، بذلك وأشهد ، الرجوع نوى إن دفع ما بقيمة يرجع فإنه ، يلزمه ما كل  وكذا ، املثل كفن

 أو ، غائبا امليت مال وكان ، احلاكم استئذان عن العجز بعد إال به يعتد ال الشافعية عند اإلشهاد
 .2ذلك عن امليت جتهيز يلزمه من امتنع
 استأذن ، يشهد ل أو أشهد ، الرجوع نوى إن ويرجع ، للرجوع اإلشهاد يشرتط ال:  احلنابلة وعند

  .3ال أو احلاكم
 . 4املالكية عند اإلشهاد اشرتاط حكم على أقف ول

 على تصرف الت األموال يف العلماء رأي ما(: 8/351سئل علماء اللجنو الدائمة ) )فرع(:
 امليت؛ مال من النفقة حرام أنه العلماء بعض من مسعت فقد البيت؟ رب جنازة سيما وال اجلنازة

 .للورثة أصبح ألنه
 فال ذلك وحنو ومحله القرب وحافر الغاسل وأجرة الكفن كثمن  التجهيز مؤن قصدك كان  إذافأجابوا: 

 .فيه ومقدمة ماله يف الزمة ألهنا بذلك، بأس
 ال جيوز ال فذلك ذلك، وحنو سرادقات إقامة ونفقات للمعزين يصنع الذي الطعام قصدك كان  وإذا
 امليت ألهل األقارب من غريهم أو اجلريان من الطعام بعث أما غريه، مال من وال امليت مال من

                                                           

 والشرح ، 4 ص السراجية وشرح ، 483 ، 463/  5 عابدين وابن ، 230 - 229/  5 احلقائق تبيني 1
 . 13/  1 الفائض والعذب ، 7/  6 احملتاج وهناية ، 3/  3 املطالب وأسىن ، 457/  4 الكبري

 .163/  2 املنهج على واجلمل ، األوىل بوالق ط 458/  5 عابدين ابن 2

 . 402/  4 القناع كشاف  3
 . 97/  3 اجلليل منح 4
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 هللا رضي طالب أيب بن جعفر موت خرب جاء ملا وسلم عليه هللا صلى النيب » ألن مستحب؛ فهو
  .« يشغلهم ما أتاهم إنه: وقال طعاما ألهله يصنعوا أن أهله أمر عنه

 فمن يقدم يف جتهيزه. مال للميت يكن ل إذا :مسألة
  ترى من على ، هلا مال وال َتوت املرأة يف وقال(: 2/252قال ابن رشد يف لبيان والتحصيل )

 دخل وقد - متزوجة كانت  وإن ، أبيها فعلى بكراً  كانت  إن أما:  فقال ؟ زوجها أبوها ومث - كفنها
  ، ولد - هلا كان  ولو ؛ بذلك يطوعا أن إال ، زوجها على وال ، أبيها على ذلك فليس زوجها ِبا

 . عليه ذلك كان
 جيب ال أنه: أحدها ، أقوال ثالثة على الزوج على الزوجة كفن  وجوب يف اختلف: رشد ابن قال
 أو كانت  مليئة عله جيب أنه: والثاين ؛ هذه عيسى رواية وهي ، معدمة أو كانت  مليئة الزوج على

 كانت  إن عليه جيب وال ، معدمة كانت  إن جيب أنه: والثالث ؛ املاجشون ابن قول وهو ، معدمة
 كانت  إمنا النفقة أن:  األول القول فوجه ؛ عنه املاجشون ابن رواية يف مالك قول وهو ، مليئة

 تابع الكفن أن ، الثاين القول ووجه ؛ بالوفاة ينقطع وذلك ، واالستمتاع املعاوضة حبق عليه واجبة
 ؛ القياس حقيقة على ليس استحسان فهو:  الثالث القول وأما ؛ احلياة توابع من ذلك ألن ، للنفقة

  وجوب ويف ؛ األب على له مال ال الذي الزمن أو ، الصغري االبن كفن  وجوب يف اختلف وكذلك
 رواية وهو ، احلياة توابع من ألنه ، كالنفقة  عليهما ذلك إن فقيل ، االبن على املعدم األب كفن

 لست إذ ، عليهما جيب ال ذلك إن وقيل ؛ مالك عن وروايته ، املاجشون ابن وقول ، هذه عيسى
 إنه وقيل ؛ سحنون قول وهو ، تزول االبن ونفقة ، حتدث األب نفقة ألن ، ثابتة ذلك يف النفقة
 وال ؛ سحنون قويل أحد وهو أبيه، كفن  االبن على جيب وال الصغري، ابنه كفن  األب على جيب

 ا.ه  سيده على العبد كفن  وجوب يف اختالف
 جتهيزه مؤن وسائر كفنه  وجب زوج وال مال للميت يكن ل إذا(: 5/190قال النووي يف اجملموع )و 

 وأم واملدبر والقن وأمته عبده كفن  السيد على فيجب وسيد وولد والد من نفقته تلزمه من على
 وكذا والزمن والصحيح وغريه البالغ أوالده يف وسواء باملوت انفسخت الكتابة ألن واملكاتب الولد

 تلزمه من له يكن ل فإن واجبة العاجز ونفقة الكسب عن عاجزين صاروا باملوت ألهنم الوالدون
 طريقان فيه بثالثة أم بثوب املال بيت من يكفن وهل كنفقته  املال بيت يف جتهيزه مونة وجبت نفقته

 .احلرمني إمام حكامها
 وممن وجهان فيه وأشهرمها وأصحهما األئمة قطع وِبذا اإلمام قال واحد بثوب يكفن: أحدمها
 املال وبيت سواه عما يستغين ألنه بثوب أصحهما وآخرون والبغوي التقريب صاحب حكامها
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 عليه يقتصر فهل ثالثة قلنا وإن املال بيت من عليه يزد ل ثوبا امليت فرتك بثوب قلنا فإن للمحتاج
 مال املال بيت يف يكن ل فإن املال بيت يف يستحقه ألنه يكمل أصحهما وجهان فيه ثالثة يكمل أم

 حسني القاضي قال احلال هذا مثل يف كنفقته  املسلمني عامة على جتهيزه مؤن وسائر كفنه  وجب
 بيت من أضيق العامة أموال ألن بدنه مجيع يسرت واحد ثوب إال حينئذ جيب وال وغريمها والبغوي

 املصنف قول من مفهوم وهو األصحاب كتب  يف مشهور كله  وهذا الضرورة إال منها يؤخذ فال املال
 فهل نفقته عليه الذي قريبه مال من كفن  وإذا هكذا مرتبة النفقة فإن نفقته تلزمه من على الكفن
 .بثوب أصحهما وغريه حسني القاضي حكامها املال كبيت  وجهان فيه بثالثة أم بثوب يكفن

 التكفني يف قدم ، وغريمها غرق أو ِبدم ، واحدة دفعة أقارب له مات فإن:  البندنيجي قال )فرع(:
 قدم أخوين كانا  فإن ، فاألقرب األقرب مث األب قدم فيه استووا فإن ، فساده خياف من وغريه

  به أمر إذا بينهما أقرع زوجني كانا  فإن ، أسنهما
 غري له مالك مع ثوب إال به يكفن ما هناك يوجد ول إنسان مات لو: وغريه البندنيجي قال :(فرع)

 ا.ه .  للمضطر كالطعام  بقيمته بذله لزمه ، إليه حمتاج
 كان  إن. ؟أن يكفن أخيه األخعلى  جيب هل: (5/304العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )وقال 
 ينفق أن وجب أوالد له يكن ل وإن ِبم، حمجوب ألنه عليه؛ ينفق أن يلزمه ال فإنه أوالد ألخيه
 البسط يقتضي ال هنا واملقام أمحد، اإلمام مذهب من املشهور على القاعدة هذه، وارث ألنه عليه؛

 .والرتجيح
  الزوج كفن زوجته. هل جيب علىمسألة: 

 من الكفن: طائفة فقالت زوج وهلا َتوت املرأة يف واختلفوا(: 5/363قال ابن املنذر يف األوسط )
 هلا يكن ل إذا زوجها على كفنها: "  مالك وقال حنبل، بن أمحد قال وبه الشعيب، قال هكذا ماهلا
  وإن هلا، تلزمه النفقة ألن مال هلا كان  وإن الزوج على أراه أنا: املاجشون امللك عبد وقال ،" مال

 عن النفقة انقطعت املرأة ماتت وإذا: ابن املنذر بكر أبو قال ....الكفن فكذلك مال، ذات كانت
 ماهلا من تكفن بل يكفنها أن عليه وليس عنه تنقطع كذلك  والكسوة، النفقة تنقطع وكما، الزوج،

 من تكفن: " يقوالن حنبل بن وأمحد الشعيب، وكان يكفنوها، أن املسلمني فعلى مال هلا يكن ل فإن
 .زوج وهلا ماتت إذا ماهلا

, زوجها ذلك يلزم وال ,ماهلا رأس من قربها وحفر املرأة وكفن(: 5/122قال ابن حزم يف احمللى )و 
 إن: "وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال, سنة أو قرآن بنص إال حمظورة املسلمني أموال إلن
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 وال واالسكان، والكسوة، النفقة الزوج على تعاىل أوجب وإمنا( حرام عليكم وأموالكم دماءكم
 ا.ه  إسكانا القرب وال كسوة  الكفن ِبا تعاىل هللا خاطبنا الىت اللغة يف يسمى

 االصح أن ذكرنا :الزوجة كفن  يف العلماء مذاهب يف فرع (:5/191وقال النووي يف اجملموع )
 وروى ماهلا يف وامحد احلسن بن وحممد الشعىب وقال حنيفة وأبو مالك قال وبه الزوج علي أنه عندنا

 ا.ه  مالك عن
 قول وهذا مال هلا كان  إن ماهلا من دفنها مؤونة املرأة وكفن (:2/392قال ابن قدامة يف املغين )

 مالك عن واختلفوا الزوج على جيب:  بعضهم وقال الشافعي أصحاب وبعض حنيفة أيب و الشافعي
  والوالد العبد كسيد  كفنها  عليه فوجب عليه واجبة ونفقتها كسوهتا  بأن واحتجوا فيه

 وقد والبينونة بالنشوز تسقط وهلذا االستمتاع من للتمكن النكاح يف جتب والكسوة النفقة أن ولنا 
 األجنبية فأشبهت باملوت منه بانت وألهنا احلياة يف بالفرقة انقطع لو ما فأشبه باملوت ذلك انقطع

 أحق والوالد وفطرته اآلبق نفقة جتب وهلذا باالنقطاع ال امللك حبق جتب نفقته فإن اململوك وفارقت
 يكن ل فإن األقارب من نفقتها تلزمه من فعلى مال هلا يكن ل إن فإنه هذا تقرر إذا وتوليه بدفنه
 ا.ه  هلا زوج ال كمن  املال بيت ففي

 .(إخل الزوج ويلزم قوله) (:1/349الشوكاين يف السيل اجلرار )وقال 
 قبلي مت لو) سلم و عليه هللا صلى هلا قال أنه تقدم الذي عائشة حديث هذا على يدل أقول

 منهم أحد عن يسمع ول زوجته يكفن بعدها وما النبوة أيام يف الزوج كان  وقد 1(وكفنتك لغسلتك
 ا.ه  الرأي على اجلامدون يقول كما  العشرة حسن موجب وذهب النكاح انقطع قد قال أنه

 جيب هل(: 2/542" )املسلمة للمرأة اجلامعة الفتاوىكما يف   السعدي الرمحن عبد الشيخ وسئل
 ؟ الزوجة كفن  الزوج على

                                                           

 وابن ،(7079) الكربى يف لنسائيوا ،(1465) ماجه ابن، و (37/ 1) والدارمي، (228/ 6)أخرجه أمحد  1
 ، وابن(396/ 3) والبيهقي ،(139) الفوائد يف ميمي أخي أيب وابن ،(74/ 2) والدارقطين ،(6586) حبان

(: إسناده ضعيف، 5/133واحلديث صححه ابن حبان، وقال النووي يف اجملموع ) (859) التحقيق يف اجلوزي
 إسحاق، بابن البيهقي وأعله (:2/107) التلخيص(،  وقال احلافظ يف 2/251وضعفه الزيلعي يف نصب الراية )

وصححه العالمة األلباين يف  ،وأصله عند البخاري والنسائي أمحد عند كيسان  بن صاحل عليه تابعه بل به؛ ينفرد ول
 بن حممد حسن، حديث (:43/82(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )700، رقم  3/160اإلرواء )
 .تدليسه شبهة فانتفت احلديث، طرق بعض يف بالتحديث صرح إسحاق
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 ، النفقة من وهو ، معسرة أو كانت  موسرة ، امرأته كفن  الزوج على جيب أنه الصحيح: فأجاب
  عليه جيب ال أنه املعسرة الغين زوجة ماتت إذا أنه منكرا الناس يعده ومما ، باملعروف املعاشرة ومن

 ا.ه   كفنها
 كفن  يلزمه ال الزوج إال»: قوله: (305-5/304وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )

 أن يلزمه ال فإنه موسر، وزوجها منه، تكفن شيئا وراءها جند ول امرأة، ماتت لو: أي ،«امرأته
 .يكفنها
 االستمتاع انقطع ماتت إذا وهي االستمتاع، مقابل معاوضة إنفاق الزوجة على اإلنفاق بأن: وعللوا

 املشهور هو وهذا .موهتا بعد امرأته يغسل الزوج أن بدليل باقية، الزوجية عالئق بعض أن مع ِبا،
 .احلنابلة مذهب من

 املكافأة ومن باملعروف، العشرة من هذا أن: وعللوا .امرأته يكفن أن يلزمه أنه: الثاين والقول
 . 1موسرا كان  إذا النزاع وحمل أرجح، القول وهذا، تنقطع ل الزوجية عالئق وألن باجلميل،
 ماهلا من كفنت  امرأة عن (:2/11) الكربىسئل ابن حجر اهليتمي كما يف الفتاوى الفقهية  )فرع(:
 ؟بالكفن عليه الورثة يرجع فهل موسر غائب وزوجها
 يل وظهر قال عليه يرجعون ال أهنم يف صريح وهو ذمته يف يستقر ال البلقيين اجلالل قال :فأجاب

 ه ا اإلمتاع فتعني جيب ال الورثة وَتليك ميكن ال املوت بعد التمليك ألن َتليك ال إمتاع الكفن أن
 عليه رجعوا َتليك قلنا وإن شيء ذمته يف عليه يرتتب ل ِبوهتا ألنه ذكره ما اتضح إمتاع قلنا فإن

 أوصت فيمن أفىت الرميي رأيت مث إمتاع أنه من ذكره ما واألوجه ِبوهتا قيمته أو ملكته ألهنا بقيمتها
 اجعلوا أو لوارث وصية كان  الزوج عن ذلك بإسقاط أوصيت قالت إن بأهنا ماهلا من جتهز بأن

 يكون قد ماهلا ألن الزوج ذمة يف التجهيز ومؤنة الكفن ويبقى ماهلا من عليها صرف مايل من جتهيزي
 اخلاص ماهلا من تكفن بأن فأوصت دين هلا كان  لو كما  ذمته يف عليه ما ويبقى الزوج مال من أحل

                                                           
 على جيب أنه العلماء بعض فريى خالف فيها املسألة وهذه وقال العالمة العثيمني رمحه هللا يف تعليقه على الكايف: 1

 تغسله أن هلا جيوز ألنه صحيح غري انقطعت النكاح عالئق بأن والقول مال هلا يكن ل إذا امرأته يكفن أن الزوج
 آثار فبقية العدة عليها وأيضاً  وترثه يرثها وأيضاً  النكاح متعلقات من يكون ما أعظم وهذا يغسلها أن له وجيوز

 أكمل يف طويلة مدة معه عاشت الت اإلنسان زوجة َتوت أن باملعروف العشرة من ليس إنه مث موجودة النكاح
 العشرة من ليس هذا هلا بكفن استنجدوهم الناس إىل اذهبوا الزوج على جيب ال قلنا كفناً   هلا جيد ل وإذا سعادة

 كان  إذا أما موسراً  كان  إذا يكفنها الزوج أن به تكفن مال للزوجة يوجد ل إذا أنه فالصواب يليق وال باملعروف
 .وسعها إال نفساً  هللا يكلف فال معسراً 
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 الدين خبالف باملوت الزوج على وجب هذا قيل فإن قال ،الدين من لشيء إسقاطا ذلك يكون ال
 احلياة حال يف الكسوة وجوب مأخذه ألن املوت قبل من واجب والكفن قلنا قبل من وجب فإنه

 صريح وكالمه ه ا كالدين  متقدم وجوبه أن فعلمنا الكفن إجياب سقط ناشزة وهي ماتت لو وهلذا
 ما األذرعي رجح وقد إمتاع ال َتليك الكفن وأن عليه يرجعون الورثة وأن البلقيين اجلالل خمالفة يف

 جزما عليه دينا يبقى ال فإنه غريه أو ماهلا من وكفنت معسرا كان  لو ما على وقاسه اجلالل رجحه
 منه نوعا عينت أو أطلقت سواء لوارث وصية كانت  ماهلا من جتهز بأهنا أوصت حيث أهنا واألوجه

 ظن على فعله إمنا بذلك املستبد كان  وإن الزوج على به يرجع ل غريه أو ماهلا من كفنت  حيث وأهنا
 .الوصية صحة

 معسرا الزوج كان  إذا (:2/11) الكربىسئل ابن حجر اهليتمي كما يف الفتاوى الفقهية  )فائدة(:
 منها يرث فإنه للزوجة مال فرض مع إعساره يتصور كيف  الزوجة مال يف التجهيز مؤنة وجبت
 .موسرا ِبا يصري حصة

 بعينها يتعلق ومما الرتكة بعني تعلق ما انقضاء بعد إال إرثه يستقر أي يرث ال أنه شك ال فأجاب:
 .اآلن إىل باإلعسار موصوف وجوِبا حال فهو املذكور باملعىن إرثه على مقدمة فهي التجهيز مؤن

 زوجها. كفن  قيمة يلزمها هلف غنية، الزوجة وكانت فقريا، وكان الزوج مات لو :مسألة
 ال كما,  باإلمجاع زوجها كفن  الزوجة على جيب وال(: 2/330) الصنائع بدائع يف الكاساين قال
 ا.ه  احلياة حال يف كسوته  عليها جيب

 الزوجة وكانت فقريا، وكان الزوج مات لو: (5/305وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 . يلزمها أنه إىل   هللا رمحه   حزم ابن ذهب الكفن؛ قيمة يلزمها فال غنية،
 .امليت نبش إذا مسألة

 من ثانيا ُكفِ نَ   بعد يتفسخ ل طري وهو امليت نبش إذا(: 1/309قال الكساين يف بدائع الصنائع )
 فهو املال قسم فإن األوىل املرة يف إليه كحاجته  الثانية املرة يف الكفن إىل حاجته ألن املال مجيع
 وال مات كأنه  فصار عنه امليت حق انقطع بالقسم ألن الوصايا وأصحاب الغرماء دون الوارث على
 بيت يف فكفنه نفقته عليه تفرتض من وال مال له يكن ل وإن مال له كان  إن وارثه فيكفنه له مال
 إذا ألنه واحد ثوب يف ُكفِ نَ   كفنه  وأخذ تفسخ بعدما نبش وإن حياته حال يف نفقته ِبنزلة املال

 .أعلم وهللا كالسقط  فصار عليه يصلى ال أنه ترى أال اآلدميني حكم عن خرج تفسخ
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 باب صفة الكفن()
 أي) فقال عراقي جاءها إذ عنها هللا رضي املؤمنني أم عائشة عند إين قال ماهك بن يوسفعن 

 .1... احلديث(يضرك وما وُيك قالت خري الكفن
 احلياة، حال يف لبسه له جيوز ما جنس من بشيء - طهره بعد - يكفن امليت أن إىل الفقهاء ذهب

 .اللباس من اجلائز يف فيكفن
 الصديق بكر أيب عن روي ملا سواء واجلديد غسل إذا واخللق ،املباح القماش أنواع مجيع وجتزئ
 .2(فيها فكفنوين ثوبني عليه وزيدوا هذا ثويب اغسلوا) قال أنه عنه هللا رضي

                                                           
 (.4993أخرجه البخاري ) 1

 أي: "قوله. امسه على أقف ول العراق، أهل من رجل أي" عراقي جاءها إذ: "قوله(: 9/39قال احلافظ يف الفتح )
 البياض ثيابكم من البسوا" املرفوع مسرة حديث مسع كان  العراقي هذا لعل ؟" يضرك وما وُيك قالت خري؟ الكفن
 العراقي فلعل: عباس ابن عن أيضا وأخرجه مصححا، الرتمذي عند وهو" وأطيب أطهر فإهنا موتاكم فيها وكفنوا

 وما: عائشة له قال فلهذا السؤال، يف بالتعنت اشتهروا العراق أهل وكان ذلك، يف عائشة يستثبت أن فأراد مسعه
 إىل انظروا: قال حيث مشهور البعوض دم عن سأله الذي عمر ابن وقول. أجزأ فيه كفنت  كفن  أي تعين يضرك؟

 ا.ه  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بنت ابن قتلوا وقد البعوض دم عن يسألون العراق، أهل
 ول العراق أهل من رجل أي عراقي قوله للمفاجأة إذ كلمة  جاءها إذ قوله (:29/79وقال العيين يف عمدة القاري )

 غريه أو أبيض يعين الكيف وعن أكثر أو لفافه يعين الكم عن سؤاله يكون أن ُيتمل خري الكفن أي قوله امسه يدر
 بعد يضرك شيء أي أي يضرك وما قوله ترحم كلمة  وُيك قوله مثال كتان  أو قطن أنه النوع وعن خشنا أو وناعما
 ا.ه  ذلك وغري واخلشونة بالنعومة حسك لبطالن كفنت  كفن  أي يف عنك التكليف وسقوط موتك

 الكمية عن كان  لو إذ الكفن جنس عن سؤال( خري؟ الكفن أي(: قوله )8/384وقال الكوراين يف الكوثر اجلاري )
 ُيتمل: قال فمن. - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كفن  كم  يف اجلنائز أبواب يف تقدم كما  الكفن قدر كم:  لقال

 هذا لعل: شيخنا قال. قرينة بال الظاهر عن عدل فقد واخلشونة، كالنعومة  والكيفية الكمية عن السؤال يكون أن
 ".موتاكم فيها وكفنوا البياض، ثيابكم من البسوا: "املرفوع مسرة حديث مسع العراقي

 ا.ه  بعدك حيًّا كان  من على جيب إمنا عليك، واجًبا ليس الكفن ألن عنه السؤال تركت لو: أي( يضرك وما: قالت)

  كم  يف فقال عنه هللا رضي بكر أيب على دخلت) قالت عنها هللا رضي عائشة عن(: 1387أخرجه البخاري ) 2
 أي يف هلا وقال عمامة وال قميص فيها ليس سحولية بيض أثواب ثالثة يف قالت وسلم عليه هللا صلى النيب كفنتم
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 ُيكي كان  إذا ويكره كعدمه،  فوجوده ساتر غري يصفها ما ألن البشرة، يصف أال الكفن يف ويشرتط
 .1البشرة يصف ل وإن البدن، هيئة

 ل: أنه -أي اإلمام أمحد– عنه جامع بن مثىن ونقل(: 4/46) الفوائد بدائعقال ابن القيم يف 
  ا.ه  الرقيق يكرهون وكانوا: قال رقيق، ثوب الكفن يف يكون أن يعجبه

 يف للرجال واحلرير اخلز كراهية  على العلماء أمجع وقد (:3/20قال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )و 
  خاصة الكفن يف والنساء للرجال كرهه  من ومنهم الكفن

 فيه كفن  فما هذا وبعد منه أفضل غريه كله  واملصبوغ يصف ثوب يف يكفن ال انه على وأمجعوا 
 ا.ه  التوفيق تعاىل وباهلل أجزأه ويواريه عورته يسرت مما امليت

 أوال فيبسط وأوسعها اللفائف أحسن يؤخذ أن واملستحب (:2/331)وقال ابن قدامة يف املغين 
 مث حنوطا عليها وجيعل 2ثيابه أفخر الظاهر جيعل احلي عادة هذا فإن حسنها للناس الظاهر ليكون
 الثالثة فوقهما يبسط مث وكافورا حنوطا فوقها وجيعل عليها والسعة احلسن يف تليها الت الثانية يبسط
 الصديق ألن احلنوط من شيء النعش على وال العليا وجه على جيعل وال وكافورا حنوطا فوقها وجيعل
 عليها فيوضع بثوب مستورا امليت ُيمل مث 3(حنوطا أكفاين على جتعلوا ال):  قال عنه هللا رضي

 ا.ه  رجليه عند مما أكثر رأسه عند ما وجيعل فيها إلدراجه أمكن ألنه متسلقيا
                                                                                                                                                  

 بيين فيما أرجو قال االثنني يوم قالت هذا يوم فأي قال االثنني يوم قالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تويف يوم
 فكفنوين ثوبني عليه وزيدوا هذا ثويب اغسلوا فقال زعفران من ردع به فيه ميرض كان  عليه ثوب إىل فنظر الليل وبني
 الثالثاء ليلة من أمسى حىت يتوف فلم للمهلة هو إمنا امليت من باجلديد أحق احلي إن قال خلق هذا إن قلت فيها

 .(يصبح أن قبل ودفن
 واملغين ، ِبصر املعارف دار ط 549/  1 الصغري والشرح ، 147/  5 واجملموع ، 307/  1 الصنائع بدائع 1

 ، 103/  2 القناع وكشاف ، اإلسالمية املكتبة ط 447/  2 احملتاج وهناية ، الرياض ط 464/  2 قدامة البن
 . 109/  2 الطالبني وروضة

 يف هكذا النعش على يبقى امليت أن هللا رمحه املؤلف كالم  ظاهرقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:  2
 أن شك ال ولكن احلي يفعل كما  أحسنها العليا اللفافة جَيْعل إنه يقول ألنه بغريها وال بعباءة ال يسجى وال الكفن
 توضع حمنية أعواد يعين مكبة نعشها على يكون أن فاألفضل للمرأة بالنسبة أما أحسن السرتة أو عليه العباءة وضع
 .الناس أمام جسمها ينكشف لئال فوقها من السرت ويكون النعش على

 فاطمة، عن هشام ثنا معاوية، أبو أخربنا: راهويه بن إسحاق رضي هللا عهما بكر أيب بنت أمساءأخرجه من قول  3
 وال حنوطا كفين  على تذروا وال وأمجروين وحنطوين وكفنوين فاغسلوين من إذا: قالت أهنا بكر أيب بنت أمساء عن

 بلفظ فذكره عروة بن هشام عن معمر ثنا( 2257: 137/ 5) الرزاق عبد الرزاق عبدوأخرجه  .ِبجمر تتبعوين



 - 25 - 

 أن ينبغي أنه كرسف  من الصحيحني رواية يف قوله(: 4/264وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )
 على دليل فيه فقال مسلم شرح يف النووي ذلك على به واستدل القطن الكفن جنس يكون

  أنه سريين بن وحممد البصري احلسن عن شيبة أيب ابن مصنف ويف، انتهى القطن كفن  استحباب
 يف لبسه له جيوز ما ميت كل  حق يف جنسه أصحابنا وقال كتانا  الكفن يكون أن يعجبهما كان

 ُيرم فال واملعصفر املزعفر فأما به الرجل تكفني وُيرم يكره لكن احلرير يف املرأة تكفني فيجوز احلياة
 تكفينه جاز حياته يف لبسه لإلنسان جاز ما احلنفية قال وكذا ، املذهب على يكره لكن فيه تكفينها

 املبارك وابن احلسن ذلك وكره احلرير من شيء يف يكفن أن يعجبين ال حنبل بن أمحد وقال به
 باحلرير املرأة تكفني جواز يف قدامة ابن وذكر خالفه غريهم عن أحفظ وال املنذر ابن قال وإسحاق
 ال األوزاعي قال وحنوه باملعصفر تكفينها يكره وكذلك يكره، لكن اجلواز أقيسهما وقال احتمالني

 ينبت نبت وهو بالعصب صبغ ما يعين العصب من كان  ما إال املصبغة الثياب يف امليت يكفن
 واملنع يكره لكن باملوت املنع لسقوط مطلقا اجلواز أقوال باحلرير التكفني يف املالكية وعند باليمن
 وقال الرجال دون للنساء جيوز حبيب ابن قاله والثالث مالك عن حمكيان ومها لضرورة إال مطلقا

 ابن قال مطلقا احلرير يف التكفني العلماء وعامة مالك كره  مسلم شرح يف والنووي عياض القاضي
 .خالفه أحفظ وال املنذر

 له جيوز فيما انسان كل  تكفني وجيوز هللا رمحهم أصحابنا قال(: 5/197وقال النووي يف اجملموع )
 تكفني فيحرم احلرير وأما وغريها والوبر والشعر والكتان والصوف القطن من فيجوز احلياة يف لبسه

 يكره لكن احلياة يف لبسه هلا جيوز النه فيه تكفينها جبواز القطع فاملشهور املرأة وأما فيه الرجل
 وحكي للزوج جتمل فانه احلياة يف اللبس خبالف املال اضاعة ويشبه سرفا فيه الن فيه تكفينها

                                                                                                                                                  

  .حنوطا نعشي على جتعلوا ال: بكر أيب بنت أمساء وأوصت ِبجمر، تتبع وال جممرة على ثياِبا تبخر أن أمرت أهنا
 .صحيح سند وهذا: الرزاق عبد إسناد عن( 264/ 2) الراية نصب يف الزيلعي وقال .قوي إسناده: البوصريي قال

 أبيه، عن هشام عن ،-سعيد أيب من الشك- جريج ابن أو معمر عن(: 417/ 3) املصنف يف الرزاق عبد وأخرجه
 .حناطا كفين  على تذروا وال حنطوين مث كفنوين  مث مت أنا إذا ثيايب أمجروا :ألهلها قالت أهنا بكر أيب بنت أمساء عن

 املصنف يف شيبة أيب ابن وقال .حنوط نعشها ثوب على يذر ال أن أمساء أوصت: ولفظه ،(550/ 3) يف وأخرجه
 فاغسلوين من أنا إذا: موهتا عند قالت أهنا أمساء عن فاطمة، عن هشام، عن سليمان بن عبدة حدثنا(: 265/ 3)

 عن عروة بن هشام عن( بنار اجلنازة تتبع أن عن النهي باب) اجلنائز كتاب  يف مالك وقال .ثيايب وأمجروا وكفنوين
 .بنار تتبعوين وال حناطا كفين  على تذروا وال حنطوين مث مت إذا ثيايب امجروا: ألهلها قالت أهنا بكر أيب بنت أمساء
 .أمساء عن أبيه، عن هشام، عن مالك طريق من( 405/ 3) البيهقي ورواه
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 بال فيه تكفينها ُيرم فال واملزعفر املعصفر وأما جيوز ال انه وجها املهذب زيادات يف البيان صاحب
 ال ثانيهما وجهني والبيان العدة صاحبا وحكى االكثرون قطع وبه املذهب علي يكره ولكن خالف

 مكثرا كان  فان امليت حال املباح الكفن يف ويعترب أصحابنا قال حنيفة أيب مذهب وهو قاال يكره
 أيب الشيخ عبارة هذه فخشنها مقال كان  وان فأوسطها متوسطا كان  وان الثياب جياد فمن املال من

 .وغريمها والبندنيجى حامد
 كان  إذا ويكره البشرة يصف ال أن الكفن يف يشرتط (:2/508وقال املرداوي يف اإلنصاف )

 وهو النقوش فيه ِبا يكره املستوعب يف وزاد.... عليه نص البشرة يصف ل وإن البدن هيئة ُيكي
 ا.ه   وغريه َتيم بن به وجزم الفصول يف ما معىن

 يف لباسه جنس من كونه  النووي اشرتاط ماأو  (:59وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 يف لباسه يكون فقد عليه، دليل ال مما كونه  مع أنه إذ عندي، نظر ففيه أحقر وال منه الأفخر احلياة
 ا.ه  ؟!ذلك جنس من كفنه  جيعل فكيف حقريا، أو نفيسا، احلياة

 واملرأة؟ الرجل يُكفَّن كيف  (:17/95وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 من أخالط وهو احلنوط من شيء بينها يذر مث املعروف، بالبخور أوالً  األكفانُ  تُبخَّرفأجاب: 

 سجوده ومواضع ومغابنه، امليت، وجه على احلنوط هذا من جيعل وكذلك للموتى يصنع الطيب
 وهو الكفن، فوق امليت يوضع مث إليتيه، بني وكذلك وشفتيه ومنخريه، عينيه، على قطن يف ويوضع
 امليت جانب من العليا اللفافة طرف يرد مث بعض، فوق بعضها يوضع بيض، لفائف ثالث للرجل
 يرد مث كذلك،  الثالثة مث الثانية باللفافة يفعل مث األيسر، جانبه من طرفها مث صدره، على األمين
 .ويعقدها ورجليه امليت رأس عند من اللفائف طرف

 يُكفَّن كما  املرأة ُكفِ نت  وإن ولفافتني، وقميص، ومخار، إزار،: أثواب مخسة يف ُتكفَّن فإهنا املرأة وأما
  .ذلك يف حرج فال الرجل

 الكفن يف األفضل أن: منه ويستفاد (:2/525بلوغ املرام )وقال العالمة أيضا العثيمني يف شرح 
 يدل وهل البياض، لباس على وسلم عليه هللا صلى النيب حث ذلك على دل وقد أبيض، يكون أن

 ال فردي وصف هذا أن أو ،(كرسف  من: )لقوهلا القطن من الكفن يكون أن األفضل أن على
 يف الصوف ألن القطن؛ من تكون أن األفضل إن: يقال أن ُيتمل وهذا هذا، ُيتمل به؟ اعتبار

 فهو احلرير وأما ومفاخرة، مباهاة فيه يكون قد غريه وألن امليت؛ بدن يف فيؤثر حارًا، يكون الغالب
 يؤخذ؟ أين من البدن، جلميع شاماًل  الكفن يكون أن البد أنه: احلديث هذا من ويستفاد... .حرام
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 وعلى باملظروف، ِباذا؟ حميطًا يكون أن البد والظرف للظرفية،( يف) و ،(ثالثة يف كفن: )قوهلا من
  .امليت جلميع شاماًل  الكفن يكون أن فالبد هذا

 
 باب حتسني الكفن()

  فليحسن أخاه أحدكم كفَّن  إذا: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي جابر   عن
 . 1(كفنه

                                                           
 (.943أخرجه مسلم ) 1
: األخوتني بني مجع من فيشمل الدين، يف األخ: هنا باألخ املراد(: 2/531قال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ ) 

 واجب، وهذا الواجب بقدر يأيت أن: أحدمها: نوعان اإلحسان ،(كفنه  فليحسن: )وقوله الدين، وأخوة النسب أخوة
 األكفان من يكون ما أغلى إىل ننظر أن معناه ليس الكفن وإحسان سنة، وهذا ذلك من أكثر ُيسن أن: والثاين
 موافق شيء فكل الشرع، وافق ما هو حقيقة اإلحسان ألن الشرع؛ وافق ما الكفن إحسان ولكن به، ونكفنه
 عليه هللا صلى الرسول قول نظري وهذا باحلسن، وليس سيئ فهو للشرع خمالف شيء وكل حسن، فهو للشرع
 بإحسان املراد ألن احملصن؛ للزاين الثابت الرجم ينايف ال هذا أن سبق فيما وبينا( القتلة فأحسنوا قتلتم إذا: )وسلم
 .الشريعة على متمشية تكون أن: القتلة

 .املشروع الوجه على يكفنه حبيث( كفنه  فليحسن: )لقوله الكفن بإحسان األمر: احلديث هذا من فيستفاد
 يكفن ال املسلم غري أن احلديث هذا من يؤخذ هل (أخاه: )لقوله والشفقة احلنو جتلب الت األلفاظ استعمال: ثانًيا

 لقلنا، باملفهوم نأخذ أن أردنا لو ألنَّا عنه؛ مسكوت أنه: الظاهر عنه؟ مسكوت إنه: يقال أو ،(أخاه كفن  إذا: )لقوله
 أنه: يظهر فالذي إحسان، بدون ولكن التكفني، جواز على دلياًل  ذلك فيكون كفنه  ُيسن فال املسلم غري كفن  وإذا

 كان  وإذا حرمة، له ليس الكافر أن وهو أخرى عمومات من يؤخذ وإمنا الكافر، تكفني عدم احلديث من يؤخذ ال
 يف به ويرمي له ُيفر مكان إىل به خيرج بأن فقط، أذيته دفع سبيل على إال يتواله ال املسلم فإن حرمة له ليس

 .ِبشاهدته قريبه ويتأذى برائحته الناس يتأذى لئال احلفرة؛
: النسائي رواية ويف( أخاه أحدكم. )الفاء بتشديد( كفن  إذا: )قوله (:5/347وقال املباكفوري يف مرعاة املفاتيح )

 الياء بضم( فليحسن. )وتكفينه جتهيزه أمر توىل أي الوالية من املخففة الالم وكسر الواو بفتح أخاه أحدكم ويل إذا
. صحيح كالمها:  النووي قال. السني وختفيف احلاء بإسكان: وقيل. املكسورة املهملة السني وتشديد احلاء وفتح

 شرح يف النووي قال. الفتح واملعروف وعمله، وهيئته الثوب فيشمل تكفينه أي مصدر الفاء بسكون قيل( كفنه)
 وسرته( صفيقاً  كونه  أي) وكثافتة وسبوغه ونقاءه ونظافته بياضه الكفن بتحسني واملراد الصحيح، هو: املهذب

  أي) واملغاالة فيه السرف بإحسانه املراد وليس أحقر، وال منه أفخر ال احلياة يف لباسه جنس من وكونه وتوسطه،
 معىن: التوربشت قال. سريعاً  سلباً  يسلب فإنه الكفن، يف تغالوا ال: اآليت علي حلديث ونفاسته( الثمن غايل كونه

 ما بالتحسني يرد ول السنة، به ورد ما على لوناً  وأنصعها وأنظفها أَتها الثياب من املسلم ألخيه خيتار أن احلديث
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 هللا رسول مسعت قال مث فلبسها جدد بثياب دعا املوت حضره ملا أنه) رضي هللا عنه سعيد أيب وعن
 .1( فيها مات الت ثيابه يف يبعث امليت إن: يقول وسلم وآله عليه هللا صلى

                                                                                                                                                  

 املال، إضاعة عن النهي وهو الشرع، بأصل عنه منهي ذلك فإن الرفيعة، الثياب من ومسعة ورياء أشراً  املبذرون يؤثره
 وقد املصابيح، يف يذكره ول ذكرناه الذي للمعىن مبينة زيادة هذا جابر حديث ويف: قال مث علي، حديث ذكر مث

 قبض أصحابه من رجالً  فذكر يوماً  خطب - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن وهو بتمامه، احلديث مسلم ذكر
 أن - وسلم عليه هللا صلى - النيب فزجر ليالً  وقرب( كامل  غري حقري يعين جيد غري أي. )طائل غري كفن  يف فكفن

 كفن  إذا:  - وسلم عليه هللا صلى - النيب وقال. ذلك إىل إنسان يضطر أن إال عليه يصلى حىت ليالً  الرجل يقرب
 .كفنه  فليحسن أخاه أحدكم

 ، 1/490) واحلاكم ،(7316 رقم ، 16/307) حبان وابن ،(3114 رقم ، 3/190) داود أبو أخرجه 1
 وقال الذهيب، وأقره واحلاكم حبان، ابن صححه واحلديث( 6395 رقم ، 3/384) والبيهقى ،(1260 رقم

 إىل( 2/486) أحكامه يف احلق عبد وأشار غريب، صحيح حديث هذا(: 45/56) اإلسالم تاريخ يفأيضا 
 اجملموع يف النووي وقال مناكري، وله الشيخان به احتج املصري الغافقي أيوب بن ُيىي فيه: املنذري وقال ضعفه،

 يف وجزم صحيحه، يف البخاري له روى وقد توثيقه يف خمتلفا رجال اال صحيح باسناد داود أبو رواه(: 5/321)
 ،(391/ 11) الفتح ويف ،(1584) اهلداية يف احلافظ وحسنه صحيح، إسناده: فقال( 2/919) اخلالصه
 (:5/32األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود )، وقال (1671) الصحيحة يف األلباين العالمة وصححه

 .املصري الغافقي وهو- أيوب بن ُيىي أجل من حسن إسناده
 :اخلطايب بعضها ذكر أقوال على احلديث يف الثياب معىن يف العلماء اختلفقد و 

 والعرب سيء أوعمل صاحل عمل من عليه مات ما على أنه يريد عنه ِبا كين  العمل" الثياب" معين" أن: أوالها
 .ذلك خبالف كان  إذا الثياب ودنس العيب من والرباءة النفس بطهارة وصف إذا الثياب طاهر فالن: تقول

 احلديث معىن أن على ذلك فدل( عراة حفات الناس ُيشر: )وسلم عليه هللا صلى النيب بقول ذلك يف واستدل
 (.263/ 2) السنن معال. الكفن هي الىت الثياب على ليس

( 2878) مسلم أخرجه( عليه مات ما على عبد كل  يبعث: )وسلم عليه هللا صلى قوله معىن احلديث معىن فيكون
 يوم يبعثون الناس: )الصحيحني وحديث سعيد أيب حديث بني اجلمع ليتسىن. جابر عن( 4230) ماجه وابن

 (.إبراهيم القيامة يوم يكسى من أول: )أيضاً  الصحيحني يف وما( عراة حفاة يبعثون
 معال. أعلم وهللا واحلفا العري مع واحلشر الثياب مع البعث يكون أن جيوز فقد احلشر غري البعث بعضهم وقال

 (69ص) للبيهقي والنشور البعث انظر. سائغ مجع وهو( 391/ 11) الباري فتح( 263/ 2) السنن
 .االستدراك
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 وال دمه عنه يغسل وال, فيها ويدفن ثيابه يف يزمل أن أمر الذي الشهيد على سعيد أيب حديث بعضهم محل: ثانيها
 ُيشر: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي وعائشة عباس ابن حديث بدليل حاله من شيء يغري

 .مسلم أخرجه( غرالً  عراة حفاة القيامة يوم الناس
 فتح (،239)ص املوتى ألحوال التذكرة. العموم على فتأو ل الشهيد يف مسع سعيد أبو يكون أن وُيتمل: قالوا

 (.391/ 11) الباري
 يوافق مما اجلماعة قول يدل ومما(: )210/ 1) أيضاً  التذكرة يف وقال". األخبار تتناقض ال ألن" القرطيب قال وبه

?  تعودون بدأكم كما: ?وقوله?  مرة أول خلقناكم كما  فرادى جئتمونا ولقد? احلق قول عباس وابن عائشة حديث
 يومئد نفس وكل الدنيا يف األموال وبقيت باملوت األمالك زالت, األخرة يف مال وال أموال الدنيا يف املالبس ألن
 (. ... عليها هللا من مبتدأة رمحة أو عملها حبسن هلا وجب ما املكاره يقيها فإمنا

, سننه يف داود وأبو, احلديث راوي سعيد أبو منهم العلم أهل من مجاعة قال وبه احلديث بظاهر العمل: ثالثها
 من اللفظ ُيتملها ما كل  يف احلقيقة(: )98/ 5) اإلستدكار يف قال حيث الرب عبد وابن. الفتح يف كما  والغزايل
/ 2) الكبري الشرح يف قدامة وابن(.شاء إن بثيابه يعيده سوياً  خلقاً  يعيد الذي ألن اجملاز من أوىل والسنة الكتاب
 .سبق كما  حجر ابن واحلافظ( 305
 أمرنا الذي الغيب وهو ظاهره على احلديث: قلت( )509/ 2" )الظمآن موارد صحيح" يف األلباين العالمة وقال

 جدد بثياب دعا املوت حضر ملا رواه فإنه, اخلذري سعيد أبو فهمه كذلك  أنه السيما, لتأويله وجه فال به باإلميان
 اه ( هتتد فتأمل البعث يف وهذا احلشر يف فإنه بعده ما ينايف وال, فذكره ... قال مث فلبسها
 أدلتهم ومن األكفان ِبعىن الثياب محل من هناك: رابعها

 أم دفنا: )قال األسود بن عمرو عن" 391/ 11" الفتح يف احلافظ قال كما  حسن بسند الدنيا أيب ابن أخرج ما
 (.فيها ُيشرون فإهنم موتاكم أكفان أحسنوا: وقال جدد بثياب فكفنت ِبا فأمر جبل بن معاذ
 حكم أن الناس من عاملا أوهم خرب ذكر(: 16/307يف صحيحه ) حيث قال حبان ابن بالعمل احلديث أو ل وممن
: كقوله  أعماله يف به أراد ،"فيها قبض الت ثيابه يف يبعث امليت: "السالم عليه قوله... مث قال: فظاهره حكم باطنه
 اجلمة األخبار إذ فيها قبض الت ثيابه يف يبعث امليت أن ال فأصلحها وأعمالك به يريد{ فطهر وثيابك} وعال جل

 .غرال عراة حفاة القيامة يوم ُيشرون الناس بأن وسلم عليه هللا صلى املصطفى عن تصرح
 روي وقد ظاهره، على احلديث استعمل فقد سعيد، أبو أما: اخلطايب قال(: 1/301) السنن معال يف اخلطايب قالو 

 عنه، ِبا كىن  العمل،: الثياب معىن: فقال ذلك، خالف على العلماء بعض تأوله وقد. أحاديث الكفن حتسني يف
 وصفوه إذا الثياب طاهر فالن: تقول والعرب: قال .سىيء أو صاحل عمل من عليه مات ما على يبعث أنه يريد

 هللا صلى- النيب بقول ذلك يف واستدل ذلك، خبالف كان  إذا: الثياب ودنس. العيب من والرباءة النفس بطهارة
 وقال الكفن، هي الت الثياب على ليس احلديث معىن أن على ذلك فدل" عراة حفاة الناس ُيشر" -وسلم عليه

 .أعلم وهللا واحلفا، العري مع واحلشر الثياب، مع البعث يكرن أن جيوز فقد احلشر، غري البعث: بعضهم
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 له املسائل جامع يف وقال( دارالفكر 83/ 1) الكربى الفتاوى جمموع انظر. تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك ورحج
 ".بتجميلها السنة لوردت موته ثياب يف يبعث امليت ولوكان(: "227/ 4)

( 2878) مسلم أخرجه( عليه مات ما على عبد كل  يبعث: )وسلم عليه هللا صلى قوله معىن احلديث معىن فيكون
 يوم يبعثون الناس: )الصحيحني وحديث سعيد أيب حديث بني اجلمع ليتسىن. جابر عن( 4230) ماجه وابن

 (.إبراهيم القيامة يوم يكسى من أول: )أيضاً  الصحيحني يف وما( عراة حفاة يبعثون
 معال. أعلم وهللا واحلفا العري مع واحلشر الثياب مع البعث يكون أن جيوز فقد احلشر غري البعث بعضهم وقال

 (69ص) للبيهقي والنشور البعث انظر. سائغ مجع وهو( 391/ 11) الباري فتح( 263/ 2) السنن
 .االستدراك

 وصححه داود أبو أخرجه الذي يعين سعيد أيب حديث يف وقع البيهقي قال :(11/383) الفتح يف احلافظ وقال
 يبعث امليت إن يقول سلم و عليه هللا صلى النيب مسعت وقال فلبسها جدد بثياب دعا املوت حضره ملا انه حبان بن
 يكسى مث عراة كلهم  ُيشرون أو كاسيا  وبعضهم عاريا ُيشر بعضهم بأن بينهما وجيمع فيها ميوت الت ثيابه يف

 عنهم تتناثر مث فيها ماتوا الت بالثياب القبور من خيرجون أو السالم و الصالة عليه إبراهيم يكسى من فأول األنبياء
 الشهداء على سعيد أيب حديث بعضهم ومحل إبراهيم يكسى من أول يكون مث عراة فيحشرون احلشر ابتداء عند

 العموم على فحمله الشهيد يف مسعه سعيد أبو يكون أن فيحتمل فيها ويدفنوا ثياِبم يف يزملوا ان أمر الذين ألهنم
 بن معاذ أم دفنا قال األسود بن عمرو عن حسن بسند الدنيا أيب بن فأخرج جبل بن معاذ عمومه على محله وممن
 العلم أهل بعض ومحله قال فيها ُيشرون فإهنم موتاكم أكفان أحسنوا وقال جدد ثياب يف فكفنت ِبا فأمر جبل
 فطهر وثيابك تعاىل وقوله خري ذلك التقوى ولباس تعاىل قوله مثل يف وقع العمل على الثياب وإطالق العمل على
 ما على عبد كل  يبعث رفعه جابر حديث ذلك ويؤكد فاخلصه وعملك معناه قال قتادة قول وهو األقوال أحد على
 القيامة يوم عليها بعث املراتب هذه من مرتبة على مات من عبيد بن فضالة وحديث مسلم أخرجه عليه مات

 خلقناكم كما  فرادى جئتمونا ولقد تعاىل بقوله ويتأيد اخلرب ظاهر على احلمل القرطيب ورجح أمحد أخرجه احلديث
 خلق أول بدأنا كما  تعاىل قوله بذكر الباب حديث يف اإلشارة ذلك واىل تعودون بدأكم كما  تعاىل وقوله مرة أول

 فيبعثون بثياِبم يدفنون ألهنم الشهداء على سعيد أيب حديث عليه دل ما فيحمل قال عراة حفاة قوله عقب نعيده
 وال أموال الدنيا يف املالبس ان النظر حيث ومن العلماء أكثر عن الرب عبد بن نقله وقد غريهم عن هلم َتييزا فيها
 هللا من مبتدأة رمحة أو عملها حبسن ثواب اآلخرة يف تكره مما النفس يقي الذي وألن الدنيا يف كان  مما اآلخرة يف مال
 أجد ل بزيادة وأورده سعيد أيب حديث ظاهر إىل الغزايل وذهب احلليمي قاله شيئا عنها تغين فال الدنيا مالبس وأما

 ال حىت أمته من الشهداء على محل ثبت ان القرطيب قال عراة األمم وسائر أكفاهنا يف حتشر أمت فإن وهي أصال هلا
  . االخبار تتناقض
 يوافق مما عليه يدل مما: قال بالشهيد، سعيد أيب حديث خص من قول (1/210) التذكرة يف القرطيب ورجح

{ مرة أول خلقناكم كما  فرادى جئتمونا ولقد: }احلق قول" غرال عراة حفاة الناس ُيشر: "عباس وابن عائشة حديث
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 صلى النيب كفنتم  كم  يف فقال عنه هللا رضي بكر أيب على دخلت) قالت عنها هللا رضي عائشة عنو 
 يوم أي يف هلا وقال عمامة وال قميص فيها ليس سحولية بيض أثواب ثالثة يف قالت وسلم عليه هللا

 أرجو قال االثنني يوم قالت هذا يوم فأي قال االثنني يوم قالت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول تويف
 هذا ثويب اغسلوا فقال زعفران من ردع به فيه ميرض كان  عليه ثوب إىل فنظر الليل وبني بيين فيما

 هو إمنا امليت من باجلديد أحق احلي إن قال خلق هذا إن قلت فيها فكفنوين ثوبني عليه وزيدوا
 .1(يصبح أن قبل ودفن الثالثاء ليلة من أمسى حىت يتوف فلم للمهلة

                                                                                                                                                  

 وبقيت باملوت، األمالك زالت اآلخرة، يف والمال اموال، الدنيا يف املالبس وألن{ تعودون بدأكم كما: }وقوله
 .عليها هللا من مبتدأة رمحة أو عملها حبسن ماوجب املكاره يقيها فإمنا يوئمذ نفس وكل الدنيا، يف األموال

 (.1387أخرجه البخاري ) 1
 عنه غاب علم عنده كان  من كل  العال سؤال: الفقه من احلديث هذا يف(: 3/18قال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )

 .دونه أو العلم يف مثله كان  نسيه أو
  .استيجاب ال استحباب وذلك أثواب ثالثة يف الكفن وفيه

 .وتنظيفها األكفان ثياب غسل وفيه 
  .سواء الفضل يف واجلديد وأنه البايل بالكفن بأس ال أنه وفيه 
  امليت من اجلديد إىل أحوج احلي هلم قال وكذلك وأمواهلم دينهم به ُييطون ما وتعليمهم للبنني التأديب وفيه 
 فإنه الكفن يف تغالوا ال قال أنه – السالم عليه - النيب عن - عنه هللا رضي - طالب أيب بن علي حديث من وهو 

  .أعلم وهللا بكر أبو ذهب هذا وإىل سريعا يسلب
 وال كفنه  فليحسن أخاه أحدكم كفن  إذا قال سلم و عليه هللا صلى النيب عن جابر حلديث دفع كله  هذا يف وليس 

 أن عمال عمل إذا عبده من ُيب جل و عز هللا إن قوله بدليل التكفني هيئة هذا جابر حديث ُيتمل ألنه يعارضه ما
 سواء ذلك يف واجلديد والبايل أحسن فقد بيض ثياب أو أبيض نقي ثوب يف أخاه كفن  من أن على وُيسنه يتقنه
  .أعلم وهللا

  .السنة وهي وترا كفنه  يكون أن أراد فإنه هذا ثويب مع ثوبني يف كفنوين  قوله وأما 
  .وتر وجتمريه وتر وكفنه وتر امليت غسل النخعي إبراهيم قال 
 بعكر الصديد شبه امليم وبضم ذلك غري املهلة يف امليم لكسر وجه وال الصديد أراد فإنه للمهلة هو فإمنا وقوله 

  .امليم بكسر والرواية واملهلة املهل وهو الزيت
 وال إزار له جيعل ال إدراجا فيها يدرج أثواب ثالثة من امليت ينقص أن جيد ل ملن ينبغي ال دينار بن عيسى وقال 

  أثواب ثالثة على الرجل يزاد أن ينبغي وال سلم و عليه هللا صلى النيب أدرج كما  يدرج ولكن عمامة وال سراويل
 الدرع وأما باخلمار رأسها خيمر لفائف وثالث ومخار درع أثواب مخسة عن املرأة ينقص ال أن جيد ملن ينبغي كذلك
 منها ذلك يستوي حىت وفخذيها حجزهتا على يلف اللفائف وأحد جوانبه من خياط وال تلبسه مث وسطه يف فيفتح
 .الرجل يدرج كما  الباقيتني اللفافتني يف تدرج مث جسدها بسائر
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 فماتت، وخرج، بامرأة أوصى رضي هللا عنه جبل بن معاذ أن) السكوين األسود بن عمري عنو 
 يف فقلنا كفنتموها؟  فيما: قال بساعتني، قربها عن أيدينا رفعنا وقد فقدم خلقان، ثياب يف فكفناها

 .1(فيها ُيشرون فإهنم موتاكم، أكفان أحسنوا: وقال جدد ثياب يف وكفنها فنبشها، اخللقان، ثياِبا
( 359/ 5) األوسط يف املنذر ابن عند الكفن إحسانرضي هللا عنهما  مسعود وابن عمر عن وورد
 .ضعيفة بأسانيد، لكن وغريه

 رواه ملا للحي، اللباس ِبثابة للميت الكفن ألن ؛لألحاديث املتقدمة  امليت كفن  حتسني يستحب
  فليحسن أخاه أحدكم كفن  إذا) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي جابر
 وضعه وحتسني الكفن، صفة وحتسني الكفن، ذات حتسني: أمور بثالثة الكفن حتسني ويكون(، كفنه
 .امليت على

 اجلمع يف يلبسه كان  ما ِبثل يكفن امليت بأن املالكية صرح فقد: الكفن ذات حتسني أما - أ
 ل إن فيه، الورثة اختالف عند بذلك ويقضى - ثيابه أحسن هلا يلبس وهو - حياته يف واألعياد

 .2دين عليه يكن
 عنهما هللا رضي عباس ابن حلديث الكفن يف البياض يستحب فإنه: الكفن صفة حتسني أما - ب

 من أفضل واجلديد 3(موتاكم ِبا وكفنوا ثيابكم، خري من فإهنا البياض، ثيابكم من البسوا): مرفوعا
 .4الفقهاء بني ذلك يف خالف على القدمي،

 حسن فيظهر للناس، تظهر حبيث اللفائف أحسن جتعل بأن فيتمثل: الكفن كيفية  حتسني أما - ج
 .5الكفن

                                                           

 معاوية ثنا احلباب زيد ثنا: قال( 359/ 5) األوسط يف املنذر ابن طريقه ومن( 359/ 5) شيبة أيب ابن أخرجه 1
 أبو هو األسود بن عمرو له ويقال األسود بن وعمري، به األسود بن عمري عن هانئ بن سعيد حدثىن صاحل بن

 وإسناده صحيح.  .الدمشقي عياض

 . 218/  2 اجلليل مواهب 2

 سيأيت خترجيه يف باب )لون الكفن(. 3

 وشرح ، 320/  1 األخيار وكفاية ، 464/  2 واملغين ، 238/  1 احلقائق وتبيني ، 96/  2 السالم سبل 4
 . 334/  1 اإلرادات منتهى

 . 96/  2 السالم وسبل ، بعدها وما 241/  3 احلاج البن واملدخل ، بعدها وما 464/  2 املغين 5
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 ل ما واألعياد اجلمع يف مثله ملبوس يف يكفن بأن واملالكية احلنفية عند الكفن حتسني ويستحب
 أحدكم كفن  إذا): قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن مسلم روى ملا وصيته، فتتبع منه، بأدىن يوص
 (.كفنه  فليحسن أخاه
 ألمر بدونه، يوص ل إذا واألعياد اجلمع يف مثله ملبوس يف امليت يكفن أن فيجب احلنابلة عند وأما

 فمن مكثرا كان  فإن امليت، حال املباحة األكفان يف يعترب أنه إىل الشافعية وذهب. بتحسينه الشارع
 .1فخشنها مقال كان  وإن فأوسطها، متوسطا كان  وإن الثياب، جياد

 إذا: " قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جابر، عن(: 5/358قال ابن املنذر يف األوسط )
 يك فإن بكفين، تغالوا ال: " قال أنه حذيفة، عن روينا وقد"  كفنه  فليحسن أخاه أحدكم ويل

 إسحاق وكان.. " سريعا سلبا سلبه وإال كسوتكم  من خريا كسوة  بدل خريا هللا عند لصاحبكم
 كان  وإن ،" بالورثة ُيجف مما ذلك فإن أعوزاز، صاحب حياته يف كان  إذا بالكفن يغاىل وال: " يقول

 روينا وقد درهم، ِبائت حلة يف يكفن أن مسعود ابن أوصى وقد جائز، فهو فغاىل يسار صاحب
 عن وروينا ،" القيامة يوم فيها يبعثون فإهنم موتاكم، أكفان أحسنوا: " قال أنه اخلطاب بن عمر عن

 جابر وحبديث .. " أكفاهنم يف ُيشرون املوتى فإن موتاكم، أكفان أحسنوا: " قال أنه جبل بن معاذ
 ولكنه شيء، الكفن يف للميت ليس: "احلنفية بن حممد وقال سريين، وابن البصري، احلسن قال

 ."للحي تكرمة
 .... عن الطاقة قدر على حسنا إال الكفن يكون أن جيوز وال(: 5/113وقال ابن حزم يف احمللى )

 رجال فذكر يوما خطب وسلم عليه هللا صلى النيب أن: "ُيدث هللا عبد بن جابر مسع أنه الزبري أبو
 وروينا، ".كفنه  فليحسن أخاه أحدكم كفن  إذا: "فقال, طائل غري كفن  يف فكفن قبض أصحابه من
 أخاه ويل من: يقال كان:  سريين ابن وعن .درهم ِبائت حلة يف يكفن أن أوصى أنه مسعود ابن عن

 .نقيني ثوبني يل اشرتوا, الكفن يف تغالوا ال: حذيفة وعن .أكفاهنم يف يتزاورون فإهنم, كفنه  فليحسن
 سعيد أيب وعن .فقط املغاالة كره  وإمنا: للكفن حتسني هذا: -أي ابن حزم– حممد أبو قالو 

 على امحلوين وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من ولغريمها عمر وابن, النس قال أنه ،:اخلدري
 البيت يف قبطية ويف, فيها أصلي الت ثيايب يف وكفنوين جممر أوقية علي وأمجروا, قيصرانية قطيفة
 ويف فيه ويكفن عليه الذي الثوب يغسل أن يف عنه تعاىل هللا رضي بكر أيب عن روي، والذي .معها
 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل الرد لوجب خالف كان  لو وحىت, للكفن حتسني: آخرين ثوبني

                                                           
 (.10/222املوسوعة الفقهية ) 1
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 باحلسن املراد وليس صفيقاً، معناه :حسناً  الكفن وليكن(: 1/440وقال ابن العريب يف القبس )
 أخاة أحدكم كفن  ِإذا) احلديث معىن وهو ،والتسرت الكثافة هو وإمنا الرفعة شرف وال القيمة علو

 .بالتسرت فليحسنه معناه( كفنه  فليحسن
 بياضه بتحسينه واملراد أصحابنا قال الكفن حتسني يستحب(: 5/197وقال النووي يف اجملموع )

 النهى حلديث مثينا كونه  ال وكثافته وسوغه ونظاقته
 من أفضل الغسيل الثوب والبغوى حسني القاضى قال للحديت فيه املغاالة وتكره املغاالة عن

"  فقال فيه ميرض كان  ثوب ايل عنه هللا رضى بكر أبو نظر قالت عائشة حديث ودليله اجلديد
 امنا امليت من باجلديد أحق احلي قال خلق هذا ان قلت فيها وكفنوين ثوبني عليه وزيدوا هذا اغسلوا

 .وحنوه وصديده امليت دم هي - وفتحها وكسرها امليم بضم واملهلة - البخاري رواه"  للمهلة هو
 كان  فإن درمها بثالثني جعل الكفن يف الورثة تشاح وإذا (:2/392وقال ابن قدامة يف املغين )

 صلى النيب أن مسلم روى ما بدليل امليت كفن  حتسني يستحب أنه ذلك ومجلة .فبخمسني موسرا
 أخاه أحدكم كفن  إذا)  فقال طائل غري كفن  يف فكفن قبض أصحابه من رجال ذكر سلم و عليه هللا

 من البسوا): سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقول البياض يف تكفينه ويستحب(  كفنه  فليحسن
 عليه هللا صلى هللا رسول وكفن النسائي رواه (موتاكم فيها وكفنوا وأطيب أطهر فإنه البياض ثيابكم

  موسرا كان  إن حاله حبسب كفنه  جعل الكفن يف الورثة تشاح وإن سحولية أثواب ثالثة يف سلم و
 فعلى ذلك دون كان  وإن احلياة حال يف يلبس كان  ما حسب على وجيعل حسنا رفيعا كفنه  كان

 سبيل على هو ليس فبخمسني موسرا كان  وإن درمها بثالثني علجي اخلرقي وقول حاله حسب
 كان  فلعله تقريب هو وإمنا بأحدمها يكون إمنا والتحديد إمجاع فيه وال نص به يرد ل إذ التحديد

 يكفن أن أوصى أنه مسعود ابن عن روي وقد ذكره الذي بالقدر وقته يف واملتوسط اجليد ُيصل
  وصيته فتمتثل ذلك بغري امليت يوصي أن إال جديد يف يكفن أن واملستحب درمها ثالثني من بنحو
 إىل أحوج احلي فإن هذين ثويب يف كفنوين) قال أنه عنه هللا رضي الصديق بكر أيب عن روي كما

 هلذا أوىل اخلليع يف التكفني أن إىل عقيل ابن وذهب 1(والرتاب للمهنة مها وإمنا امليت من اجلديد
 .أصحابه وفعل وسلم عليه هللا صلى النيب قول لداللة أوىل واألول اخلرب

                                                           
 تقدم خترجيه وهو صحيح. 1



 - 35 - 

 بدنه مجيع يسرت سابغا طائال الكفن يكون أن وينبغي (:58وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )
 وكثافته نظافته الكفن بإحسان واملراد: " العلماء قال... .عنه هللا رضي هللا عبد بن جابر حلديث
 .ونفاسته واملغاالة، فيه السرف به املراد وليس سطه، وتو وسرته،

 
 باب لون الكفن()

 البياض، ثيابكم من البسوا: )قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي عباس   ابن وعن
 . 1(موتاكم فيها وكفنوا ثيابكم، خري من فإهنا

                                                           

 داود وأبو ،(6200 رقم 429/ 3) الرزاق وعبد ,(363، 355، 328،  274،  1/247) أمحد أخرجه 1
 ،(3566،  3497،  1472) ماجه ابنو  ،(994 رقم ،319/ 3) والرتمذى ،(3878 رقم ،8/ 4)

 والطرباىن ،(5763 رقم ،245/ 3) والبيهقى ،(5423 رقم ،242/ 12) حبان وابن، (5113) والنسائي
 واحلديث (1477) والبغوي، (206 رقم ،201/ 10) والضياء ،(12493 -12485 رقم ،64/ 12)

وصححه ابن األثري يف  الذهيب، وأقره واحلاكم القطان، وابن حبان، ابن وصححه صحيح، حسن: الرتمذي عنه قال
وصححه يف اجملموع  حسن، سنده(: 953/ 2) اخلالصة يف النووي وقال(، 3/321شرح مسند الشافعي )

وصححه ابن  مسلم، شرط على رجاله اإلسناد جيد حديث(: 406/ 3) تفسريه يف كثري  ابن وقال(، 7/215)
(، وقال العالمة ابن باز يف حاشيته على البلوغ 4/671(، ويف البدر املنري )27/657امللقن يف التوضيح )

وقال الشيخ أمحد  ،(2026) الرتغيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه، إسناده على شرط مسلم(: 374)
: إسناده صحيح، وقال العالمة الوادعي يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني (4/48شاكر يف حتقيق املسند )

 (.94/ 4) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وصححه ،حسن على شرط مسلم(: 647)
 وليس اإلرشاد سبيل على هذا ،(البياض ثيابكم من البسوا)(: قوله 2/529قال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

 الصحابة وكذلك البياض، غري يلبس كان  وسلم عليه هللا صلى النيب أن ذلك على والدليل الوجوب، سبيل على
 األمر أن على ذلك فدلَّ  األمحر، وعن املعصفر عن ينهاهم كان  أنه إال وسلم عليه هللا صلى النيب ويقرهم يلبسون

 .للوجوب ليس هنا
: وقوله األبيض،: يعين املوصوف،: هنا بالصفة املراد( البياض): وقوله اجلنس، لبيان هذه( من( )ثيابكم من: )وقوله

 باب يف احلديث هذا من الشاهد هذا( موتاكما فيها وكفنوا: )وقوله تلبسون، ما خري من: أي( ثيابكم خري من فإهنا)
 أحياءً ( 25) كفاتًا  األرض جنعل أل: }تعاىل قوله ومنه والسرت،: التغطية ِبعىن الكفن أن لنا سبق( كفنوا) اجلنائز،
 [.26 ،25: املرسالت{ ]وأمواتًا
 إذا املسلمني من لك قريب غري الذي حىت جنس، نسبة جنس؟ نسبة أو قرابة نسبة هنا النسبة( موتاكم: )وقوله
 .كفاية  فرض تكفينه ألن تكفنه؛ أن عليك جيب فإنه مات
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 .األموات لباس ويف األحياء لباس قي البياض استعمال إىل وسلم عليه هللا صلى النيب من إرشاد: احلديث هذا ففي
: األول الفائدة: فوائد ثالث له بالعلة احلكم وقرن ،(ثيابكم خري من فإهنا: )لقوله بعلته احلكم قرن: أيًضا وفيه

 .واحدة هذه. حلكمة إال شيء عن تنهي وال بشيء تأمر ال الشريعة هذه أن إىل اإلشارة
 .أكثر إليها يطمئن فإنه احلكم علة عرف إذا اإلنسان ألن اإلنسان؛ طمأنينة زيادة: ثانًيا

: ذلك مثال واحد، حكمهما: ويقال احلكم، يف عليه فيقاس العلة يف يشاركه ِبا املعلل على القياس إمكان: الثالث
 حلكم أعلِ ت العلة هذه(. ُيزنه ذلك أن أجل من الثالث دون اثنان يتناجى ال: )وسلم عليه هللا صلى النيب قال

 منهًيا يكون أن احلديث هذا يقتضي فإنه املؤمن ُيزن كان  ما لكل لكن الثالث، دون اثنني بني التناجي وهو واحد
 مقرونة احلكمة أن وأظهرها ذكرنا، ما على يكون ما أبرز من املثال فهاذ موجودة، األحزان وهي العلة ألن عنه؛

 .الثالث الفوائد هذه منه يستفاد باحلكم،
 يف يكفن ال لكنه جائز، فهو األبيض بغري كفِ ن  فإن كذلك،  وهو بالبياض التكفني مشروعية: احلديث من ويستفاد

 ذلك فإن -تصاوير فيها ثياب -ِبصوَّر املرأة أو الرجل كفن  أو حرام، ذلك فإن حبرير الرجل كفن  لو كما  حمرم ثوب
 تكفني جبواز: قلنا إذا احلرير؟ يف املرأة تكفن وهل امرأة، أو رجاًل  كان  سواء حرام كذلك  ِبغصوب كفنوا  لو حرام،
 حال يف للنساء أحل إمنا: يقال قد فإنه -( أمت إلناث أحل) -العموم احلديث ظاهر كان  ولو حىت باحلرير املرأة
 باب من ليس أنه قدرنا إذا لكن ملن؟ تتجمل: فنقول حاجة، فال املمات بعد وأما التجمل، إىل حلاجتهن احلياة

 .جيوز احلرير هذا إال جند ال أو ،-مثاًل  رخيًصا احلرير يكون وقد -اإلسراف
 كان  وإن(( البسوا: ))قوله ألن والنساء؛ للرجال عام وهو البياض، لبس إىل اإلرشاد: احلديث هذا من ويستفاد

 إىل املوجه احلكم أن كما  عليه، الدليل قام ما إال األحكام، يف الرجال مع النساء اشرتاك فاألصل للرجال موجًها
 شهداء بأربعة يأتوا ل مثَّ  احملصنات يرمون والئني: }تعاىل قوله ففي عليه، الدليل قام ما إال الرجال يشمل النساء

 [.4: النور...... { ] جلدةً  مثانني فاجلدوهم
 الرجال يشمل النساء به املخصص احلكم ألن جلدة؛ مثانني جيلد نعم، جيلد؟ هل الرجال من حمصًنا رمى أحًدا أن لو
  تفصيله كان  إذا ألنه الرجال؛ كثياب  تفصيله يكون أال بشرط لكن البياض تلبس أن للمرأة جيوز إذن بدليل، إال

 مسألة علينا مر وقد بالرجال، النساء من املتشبهات لعن وسلم عليه هللا صلى والنيب تشبًها، صار الرجال كثياب
 تلبس أن للمحادة جيوز: يقولون -هللا رمحهم -الفقهاء أن: وهي تذكروهنا ولعلكم امليت على اإلحداد باب يف غريبة

 أضيف ما طبيعته من احلسن هذا: يقولون يعللون هم بصحيح، ليس ذلك أن ذكرنا ولكن حسًنا، كان  ولو األبيض
 األجزاء، دون والضابط باحلد أو بالتعريف العربة أن لنا سبق ولكن ُيرم، إنه: نقول حىت ذلك أشبه ما أو لون إليه

 من َتنع هذا وعلى مجاعها، يف ويرغب إليها النظر إىل يدعو شيء كل  تلبس أن احملادة على ُيرم أنه والضابط
 عباءة؟ عليه يكون أن بدون بالبياض خترج أن هلا جيوز هل ولكن به، بأس ال البياض املرأة لباس إن: أقول األبيض،

 أن يرون جند يف وخصوًصا عندنا لكنه به، يهتمون وال األسود مثل عادي لباس البالد بعض يف األبيض إن: يقولون
 ليست العباءة أن دام ما عباءة، عليها كان  ولو األبيض تلبس أن للمرأة جيوز ال ذلك على وبناء زينة، لباس البياض
 .التربج باب من صار زينة لباس كان  إذا ألنه البدن؛ كل  على ضافية
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 فوجد أحدكم تويف إذا): يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: قال رضي هللا عنه جابر عنو 
 .1(حربة ثوب يف فليكفن شيئا

 أخر مث حربة، ثوب يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أدرج): قالت رضي هللا عنها عائشة عنو 
 .2(عنه

 هللا صلى هللا رسول إىل أحب كان  اللباس أي) رضي هللا عنه مالك بن ألنس قلنا قال قتادةوعن 
 .1(احلربة قال ؟ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إىل أعجب أو سلم و عليه

                                                           

 (1116 رقم ، 1/284) الديلمىو  (،3/403) والبيهقي ،(3150) داود أبوو  (،3/335) أمحد أخرجه 1
(، وصححه األرنؤوط 4/73(، وكذا الشوكاين يف النيل )2/108) التلخيص يف حجر ابن احلافظ حسنهاحلديث و 

 (.22/452ومن معه يف حتقيق املسند )

 وابن ،(24582) يعلى وأبو، (7118) الكربى يف والنسائي ،(3149) داود وأبو ،(6/161) أمحدأخرجه  2
 التمهيد يف الرب عبد وابن ،(7/248) دالئلال يفو  ،(3/401) الكربى يف والبيهقي ،(6626) حبان

(، وقال ابن كثري يف البداية 97وصححه ابن دقيق العيد يف اإلقرتاح ) ،ابن حبان صححه واحلديث (22/140)
 ألرنؤوطا وقال ،داود أيب صحيح يف األلباين العالمة وصححه ،شرط الشيخنيإسناده على  (:5/230والنهاية )
 صرح قد -بالتدليس موصوفا كان  وإن- مسلم بن الوليد. صحيح إسناده: (42/166) املسند حتقيق يف ومن معه

 .األوزاعي عن بروايته احتجوا وقد تدليسه، شبهة فانتفت والبيهقي، حبان ابن عند بالتحديث
 وبرد كبري،  برد: يقال ميان، برد هو الباء، وفتح املهملة، احلاء بكسر احلربة(: 6/78قال العيين يف شرح أيب داود )

 .وحربات حرب، واجلمع واإلضافة، الوصف على حربة
 قال وفيه والنسائي، أمحد، رواه واحلديث -السالم عليه -اّلل   رسول عن الثوب أخر مث: أي"  عنه أخر مث: "قوله

 كانت  حجرة برد يف اّلل   رسول كفن: "  -عنها اّلل   رضي -عائشة وعن" بعد لعندنا الثوب ذلك بقايا إن: "القاسم
 يكفن حىت لنفسه احللة تلك أمسك قد بكر أيب بن هللا عبد فكان عنه، نزعت مث فيها ولف بكر، أيب بن اّلل   لعبد
 بثمنها فتصدق فيه، يكفن أن رسوله هللا منع شيئا لنفسي أمسك كنت  ما: أمسكها أن بعد قال مث مات، إذا فيها
 ".هللا عبد
 يف هذا استقلوا لعلهم: قلت عنه؟ أخروه مث احلربة، الثوب ذلك يف اّلل   رسول أدرجوا أهنم يف احلكمة ما: قيل فإن
 حدثنا: شيبة أيب بن بكر أبو وقال سحولية، بيض أثواب ثالثة يف فكفنوه استطابوا ما أو -السالم عليه -حقه

 ثالثة يف كفن  وسلم عليه هللا صلى اّلل   رسول أن: "عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن غياث، بن حفص
 جاءوه قد: فقالت حربة، برد يف كفن  أنه يزعمون إهنم: لعائشة فقلنا عمامة، وال قميص، فيها ليس ميينية، أثواب

 ".فيه يكفنوه ول حرية، بربد
 الغسل، بعد التنشيف ألجل عنه إياه تأخريهم مث فيه، اّلل   رسول إدراجهم يكون أن ميكن أنه وهو آخر وجواب

 .بيض أثواب ثالثة يف كفنوه  مث عنه، أخروه به نشفوه فلما كاملنشفة،  ذلك فكان



 - 38 - 

راهويه  بن وإسحاق حنبل بن أمحد اإلمام مسائلكما يف   املروزي منصور بن إسحاققال 
: قال  امليت؟ يكفن أن إليك أحب األثواب أي يف: -أي لإلمام أمحد– قلت(: 3/1387)

 فهو حربه، ثويب ففي موسراً  كان  وإن :قال كما:  إسحاق قال .الكفن ُحْسنُ  ويستحب البياض،
 ا.ه  2امليسرة قدر على

 .(احلرب يف التكفني استحباب ذكر(: )5/361وقال ابن املنذر يف األوسط )
 أبو وكان(، حربة وحلة قميص يف يكفن وأن ماء، من يغسل، أن أوصى) أنه املعقل بن هللا عبدعن 
 وللرجال البياض، للنساء الكفن من ُيب البصري احلسن وكان البصرية، احلربة يف أهله يكفن قالبة
 وما احلرب هو والعصب: القاسم ابن قال ،" العصب يف يكفن بأن بأس ال: " مالك وقال احلرب،

 أي: أنسا سألت: قال قتادة، عن، و " حربة ثويب ففي موسرا كان  إن: " إسحاق وقال أشبهه،
 ال األوزاعي وكان" احلربة: "قال ؟ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل أحب أو أعجب، كان  اللباس
 ا.ه  العصب من كان  ما إال املصبغة، الثياب يف امليت يكفن

 -فقد– الثياب من البياض املوتى فيه كفن  ما خري(: 22/145وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )
 أمواتكم فيها فكفنوا البياض ثيابكم خري: "قال قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن ثبت

 .عليه قدر ملن الكفن يف أيضا حممود واحلربة " .أحياؤكم وليلبسها
 ملن مستحب واحلرََب  الكفن يف البياض ُيبون والعلماء(: 1/1138وقال املازري يف شرح التلقني )

 ثالثة يف كفن  وسلم عليه هللا صلى أنه وُروي وسلم عليه هللا صلى للنيب حنوه وُروي. عليه قوي
 صلى - قال وقد. البياض الكفن لون يف واملستحب. حربة أحدها إن وقيل. بيض إهنا فقيل أثواب

 يف املذهب واختلف ،ثيابكم خري من فإهنا موتاكم فيه وكفنوا البياض البسوا: - وسلم عليه هللا
 اخلز   يف التكفني كره:  وهب ابن عنه قال. بطيب ليس ِبا لون تغيري ألنه املدونة يف فكرهه املعصفر

                                                                                                                                                  
 (.1079أخرجه مسلم ) 1
 التزيني وهو التحبري من ألوان ذو مياين برد عنبة بوزن احلربة: اجلوهري قال الباء، وفتح احلاء بكسر( احلربة)

: اهلروي وقال لبدنه، وموافقتها للينها أو للوسخ احتمااًل  أكثر ألهنا أو الزينة كبري  فيها ليس ألنه وذلك والتحسني
 من تصنع اليمن برود من هي: بطال ابن وقال اجلنة، أهل لباس ألهنا أخضر لوهنا: الداودي وقال خمططة موشية

 مزينة، أي حمربة قطن أو كتان  من ثياب هي: النووي وقال الباري، فتح يف كذا  عندهم الثياب أشرف وكانت قطن
 واحلربة استعمااًل، أكثر وهو اإلضافة على حربة وثوب الوصف على حربة ثوب ويقال والتحسني التزيني والتحبري

 (.362-21/361. الكوكب الوهاج )وحربات حرب واجلمع مفردة
 .1/273 صاحل ابنه برواية أمحد مسائل ،510 برقم 137ص  هللا عبد ابنه رواية أمحد مسائل انظر 2
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 بأس ال علي عنه قال واملرأة الرجل يف القاسم ابن عنه قال. غريه يوجد ال أن إال واملعصفر
. بغسله أمرهم مصبوغ ثوب يف عنه هللا رضي بكر أبو ُكفن  وقد. والنساء للرجال واملزعفر باملعصفر

 .لونه ذهاب أو تطهريه بغسله أراد يكون أن فإما
 به أمر وقد إمجاع، وهو األبيض يف التكفني استحباب فيه (:4/420وقال ابن امللقن يف اإلعالم )

 جائز، غريه يف والتكفني وغريه، الرتمذي جامع يف صحيح حديث يف - وسلم عليه هللا صلى -
 عليه - ألنه يكره، ل حربة كلها  كانت  ولو األوىل، خالف أنه فمعناه مكروه أنه عليه أطلق ومن

 ا.ه  الزينة ثياب من وغريها املصبغات ويكره .والعيد اجلمع يوم يلبسها كان  - والسالم الصالة
 جممع وهو البياض الكفن لون يف يستحب أنه فيه (:4/263وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )

 جيوز مما الكفن يكون أن بد ال أنه إال األلوان سائر يف التكفني وجيوز قالوا النووي قال كما  عليه
 .حياته يف لبسه

 كان  فما مصبوًغا كان  فإن البياض، فيستحب األلوان وأما (:2/706اللخمي يف التبصرة )وقال 
. سواء ذلك يف والنساء والرجال واألسود، واألخضر األزرق دون والزعفران الورس،: مثل بالطيب
: جنسه وأما، اجملموعة يف وأجازه بطيب، ليس ألنه املدونة؛ يف مالك فكرهه املعصفر يف واختلف
 .والقطن فالكتان

 البياض أحبها لكن لون كل  جلواز األكفان لون يبني ول (:2/189وقال ابن جنيم يف البحر الرئق )
 .للرجال كاحلرير  احلياة حال لبسه جيوز ماال ال الكل جلواز جنسها يبني ول

 أفضل والقطن الكتان أو القطن من االبيض الكفن أفضل(: 272وقال األيب يف الثمر الداين )ص
 خيالف لون وكل االخضر من وحنوه املعصفر ويكره والسالم، الصالة عليه فيه وكفن أسرت النه

 .فال وإال االبيض إمكان عند الكراهة وحمل. البياض
 لقوله البياض،: األول: أمور الكفن يف ويستحب (:82وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 -وهو صحيح-( فيها وكفنوا ثيابكم، خري فاهنا البياض، ثيابكم من البسوا): وسلم عليه هللا صلى
( 260) اجلارود وابن( 268/ 1) النسائي أخرجه .جندب بن مسرة حديث من شاهد وله

 والذهيب احلاكم قال كما  أيضا صحيح وسنده: قلت وغريهم( 403 - 402/ 3) والبيهقي
 (.105/ 3) الباري فتح  يف واحلافظ
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  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن): قالت عنها هللا رضي عائشة حلديث أثواب، ثالثة كونه:  الثاين
 فيها أدرج عمامة وال قميص، فيهن ليس كرسف،  من سحولية، بيض ميانية أثواب ثالثة يف كفن

 .الستة أخرجه (إدراجا
 فوجد أحدكم تويف إذا): وسلم عليه هللا صلى لقوله تيسر، إذا 1حربة ثوب أحدها يكون أن: الثالث
 (حربة ثوب يف فليكفن شيئا،
 وجد من) التلخيص"  يف فقال احلافظ وأما املزي عند كذلك  وهو عندي، صحيح سند وهذا: قلت
 .الزبري أيب عنعنة لوال صحيح وسنده(  2حربة ثوب يف فليكفن سعة،
 ". موتاكم فيها وكفنوا": "  البياض"  يف األول احلديث بني تعارض ال أنه اعلم

 منها االن بايل يف وخيطر العلماء، عند املعلومة الكثرية اجلمع وجوه من بوجه بينهما التوفيق المكان
 : وجهان
فحينئذ يشملها احلديث األول  ،ويكون الغالب عليها البياض خمططة بيضاء احلربة تكون أن: األول

 أكثر كان  إذا وأما واحدا، ثوبا الكفن كان  إذا وهذا باعتبار أن العربة يف كل شئ بالغالب عليه،
 .االيت الوجه وهو أيسر فاجلمع

 .معا باحلديثني يعمل وبذلك أبيض، بقي وما حربة، واحد كفن  جيعل أن: الثاين
 جابر عن داود اليب احلافظ عزاه الذي احلديث هو وليس احلديث، هذا ودليلهم احلنفية، قال وِبذا

 وجود ال بل به يستدلوا ل هذا فإن حسن، إسناده: وقال. حربة وبرد ثوبني يف كفن  السالم عليه أنه
 ول ردوه لكنهم دبالرب  أيت: قالت الثاين وهو حديثها يف عائشة عن عنده بل داود، أيب عند له
 ا.ه  بتصرف. .صحيح وسنده فيه كفنوهي

 

                                                           
 .خمططا الربود من كان  ما املوحدة وفتح املهملة احلاء بكسر 1

 ". موتاكم فيها وكفنوا": "  البياض"  يف األول احلديث بني تعارض ال أنه اعلم 2
: األول: وجهان منها االن بايل يف وخيطر العلماء، عند املعلومة الكثرية اجلمع وجوه من بوجه بينهما التوفيق المكان

 .االيت الوجه وهو أيسر فاجلمع أكثر كان  إذا وأما واحدا، ثوبا الكفن كان  إذا وهذا خمططة، بيضاء احلربة تكون أن
 .معا باحلديثني يعمل وبذلك أبيض، بقي وما حربة، واحد كفن  جيعل أن: الثاين
  السالم عليه أنه جابر عن داود اليب احلافظ عزاه الذي احلديث هو وليس احلديث، هذا ودليلهم احلنفية، قال وِبذا
 عن عنده بل داود، أيب عند له وجود ال بل به يستدلوا ل هذا فإن حسن، إسناده: وقال. حربة وبرد ثوبني يف كفن

 .صحيح وسنده فيه بكفنوه ول ردوه لكنهم بالرب أيت: قالت الثاين وهو حديثها يف عائشة
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 باب التكفني باحلرير واملعصفر()
 ل الدنيا يف احلرير لبس من) سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال رضي هللا عنه مالك بن أنسعن 

 .1( اآلخرة يف يلبسه
 يديه، ِبما رفع مث بيمينه، وذهبا بشماله، حريرا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخذ) ويف احلديث

 .2(إلناثهم حل أمت، ذكور على حرام هذين إن: "فقال
 قلت يزيد قال املفدم عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى) قالرضي هللا عنهما  عمر ابن عنو 

 .3(بالعصفر املشبع قال املفدم ما للحسن
                                                           

 (.2073) ومسلم ،(5832) البخاري أخرجه 1
 وعلي عباس بن هللا وعبد عمرو بن اللة وعبد عمر وابن األشعري موسى أيب منهم الصحابة من مجاعة عن روي 2

فقال احلافظ  ،العلم أهل من كثري  صححه واحلديث ، أرقم بن وزيد عامر بن وعقبة اخلطاب بن وعمر طالب أيب بن
(: حسن 1720وقال الرتمذي )، حسن حديث قال أنه املديين بنا عن احلق عبد نقل(: 1/53يف التلخيص )

وصححه ابن حبان يف صحيحه، وابن حزم يف احمللى  (،10/296كما يف الفتح )  الطحاوى صححهصحيح، 
(، وحسنه ابن 1/254(، والنووي يف اجملموع )4/114(، وصححه ابن العريب يف أحكام القرآن )1/177)

والشيخ أمحد شاكر يف  ،(1/305/277) األرواء يف األلباين العالمة(، وصححه 1/26امللقن يف البدر املنري )
 املنري البدر وانظر. لشواهده صحيج(: 2/146األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند ) (، وقال2/9حتقيق املسند )

 .(4/296) الراية ونصب، (1/640)
 احلسن عن زياد أيب بن يزيد عن( 2/377) ماجة ابن أخرجه(: 2395) الصحيحةيف  يف األلباين العالمة قال 3

 وهذا: قلت ". بالعصفر املشبع:  قال ؟ املفدم ما:  للحسن قلت: " يزيد قال. مرفوعا عمر ابن عن سهيل بن
 ذكره لكن و ، الكويف زياد أيب بن يزيد غري عنه روى علمت ما: "  الذهيب قال سهيل بن واحلسن ، ضعيف إسناد

 الذين حىت ، اجملهولني توثيقه من عرف ملا هذه احلالة و به معتد غري وتوثيقه:  قلت( " .  الثقات)  يف حبان ابن
 لكن.  ضعيف - موالهم اهلامشي هو و - زياد أيب بن يزيد و" .  أباه أعرف ال و أعرفه ال: "  فيهم هو يقول

 هنى:  أقول ال - ثالث عن وسلم عليه هللا صلى حيب هناين: "  قال عنه هللا رضي علي حديث من شاهد للحديث
/  2 و 168/  1)  النسائي أخرجه" .  املفدم العصفر عن و القسي لبس عن و الذهب ختتم عن هناين - الناس
 إسناد وهذا:  قلت.  عنه عباس ابن عن أبيه عن حنني بن هللا عبد بن إبراهيم عن قيس بن داود عن(  287

 و املفدم لبس عن و: "  قال أنه إال به حنني بن إبراهيم عن عثمان بن الضحاك تابعه و.  مسلم شرط على صحيح
 إسناده و" .  الركوع يف القراءة عن و: "  زاد و ،(  287 / 2 و 160/  1)  أيضا النسائي أخرجه" .  املعصفر
 عبد بن إبراهيم عن أخرى طرق من(  144/  6" )  صحيحه"  يف أخرجه قد و أيضا، مسلم شرط على صحيح

 عبيد عن أخرى طريق من(  71/  1)  أمحد أخرجه و.  ماجة البن رواية هو و" .  املفدم: "  قوله دون ، به هللا
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 لبسه هلا جيوز ألنه الفقهاء، مجهور عند فيه تكفينها فيجوز املرأة وأما باحلرير، الرجل تكفني جيوز ال
 فإنه احلياة، يف إياه لبسها خبالف املال، إضاعة ويشبه سرفا فيه ألن الكراهة، مع لكن احلياة، يف

 .شرعا مباح
 احلرير أبيح إمنا ألنه أنثى؛ أو امليت كان  ذكرا الضرورة عدم عند فيه التكفني ُيرم احلنابلة وعند

 .1ِبوهتا زال وقد زينة حمل ألهنا احلياة، حال للمرأة
 صوف؟ ثوب يف يكفن: -أي ألبيه– قلت: (510)بن اإلمام أمحد كما يف مسائله  اّللَّ  عبد قال
 والرجل والوشي، واخلز والزعفران بالورس مصبوغ ثوب يف املرأة تكفن: قلت .كله  بياض: قال

 قلت .احلرير من شيء كل  ويكره. البياض يف إال الكفن يكون أن يعجبين ال: قال ذلك؟ يف يكفن
 عليها يرتك: قال فيه؟ دفنت فإن: أليب قلت .عنها ينزعوه أن يعجبين: قال فيه؟ كفنت  فإن: أليب
 ا.ه 

: " قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن احلديث جاء(: 5/357وقال ابن املنذر يف األوسط )
 وأكره احلرير، ثياب لبس للرجال فأكره " ذكورها على وحرم أمت، إلناث والذهب احلرير لبس أحل

 أهل من ذلك كره  وممن، غريه يوجد ال حيث إليها يلجأ ضرورة حال يف إال موتاهم فيها يكفنوا أن
                                                                                                                                                  

 خمتصرا به عنه هريرة أيب عن موهب بن الرمحن عبد بن هللا عبيد عمي أخربين:  - موهب بن هللا عبد ابن يعين - هللا
 هريرة أيب عن رواية له يذكروا ل و ، موهب بن الرمحن عبد بن هللا عبيد لضعف ضعيف إسناد هذا و.  قصة فيه و ،
 أيضا ضعيف التميمي موهب بن هللا عبد بن الرمحن عبد بن هللا عبيد هو عنه الراوي و.  منه يسمع ل أنه والظاهر ،
. 
 و ، صحيح إسناد هذا( : "  1/ 218)  الرتمجة حديث على تعليقا"  ماجة ابن زوائد"  يف البوصريي قال(: تنبيه)

 يف شيبة أيب بن بكر أبو رواه و ، األربعة"  السنن"  وأصحاب مسلم رواه ، طالب أيب بن علي حديث من شاهد له
 املفدم: "  لفظ أن أمهها ، اللبيب القارىء على ختفى ال أمور فيه و" !  أوله يف بزيادة و ، اإلسناد ِبذا"  مسنده" 
 إن: "  حلديث بالكفار تشبه ألنه محرة املشبع الثوب لبس أن النهي لعل و هذا.  النسائي عند إال ليس علي عن" 

  النساء لباس من ألنه أو( .  1704)  برقم خترجيه تقدم و ، مسلم رواه" .  تلبسها فال ، الكفار ثياب من هذه
 علي وسلم عليه هللا صلى النيب رأى: "  قال عمرو بن هللا عبد عن(  144/  6)  عنده آخر حديث به يشعر كما

 .أعلم وهللا" .  أحرقهما بل:  قال ؟ أغسلهما : قلت!  ؟ ِبذا أمرتك أأمك:  فقال ، معصفرين ثوبني
 109/  2 الطالبني وروضة ، املنريية ط 148/  5 واجملموع ، العريب الكتاب دار ط 307/  1 الصنائع بدائع 1

 احلليب عيسى ط 413/  1 والدسوقي ، الفكر دار ط 336/  1 اإلرادات منتهى وشرح ، اإلسالمي املكتب ط
 . 507/  2 واإلنصاف ، الكتب عال ط 104/  2 القناع وكشاف ،
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 حنفظ وال راهويه، بن وإسحاق وأمحد، أنس، بن ومالك املبارك، بن هللا وعبد البصري، احلسن العلم
 ا.ه  خالفهم العلم أهل من أحد عن
 

 للرجال واحلرير اخلز كراهية  على العلماء أمجع وقد (:8/216وقال ابن عبد الرب يف اإلستذكار )
 .خاصة الكفن يف والنساء للرجال كرهه  من ومنهم الكفن، يف

 فيه كفن  فما هذا وبعد منه أفضل غريه كله  واملصبوغ يصف ثوب يف يكفن ال أنه على وأمجعوا
 ا.ه  أجزأه ويواريه عورته يسرت مما امليت

 ,لباسه ُيل ال فيما الرجل تكفني ُيل وال(: 5/122وقال ابن حزم يف احمللى )
 الصالة كتاب  يف ذكرناه قد ملا, ذلك كل  يف املرأة تكفني وجائز. معصفر أو, مذهب أو, حرير من
 حل أمت ذكور على حرام إهنما:" والذهب, احلرير يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قول من

 ا.ه  عنه الرجال السالم عليه هنى إذ: املعصفر يف قال وكذلك، "الناثها
 و احلسن ذلك وكره احلرير من شيء يف تكفن أن يعجبين ال (:2/346وقال ابن قدامة يف املغين )

 باحلرير املرأة تكفني جواز ويف خالفهم غريهم عن أحفظ وال:  املنذر ابن قال إسحاق و املبارك ابن
 حمال كوهنا  عن خرجت ألهنا هلا كرهناه  لكنن حياهتا يف لباسها من ألنه اجلواز أقيسهما ألن حتما
 يف امليت يكفن ال:  األوزاعي قال لذلك وحنوه باملعصفر تكفينها يكره وكذلك والشهوة للزينة

 .باليمن ينبت نبت وهو بالعصب صنع ما يعين العصب م كان  ما إال املصبغة الثياب
 لكن حبرام، ليس به املرأة وتكفني حرام، احلرير يف الرجل تكفني(: 76وقال النووي يف فتاواه )ص

   واخلنثى فال ال وما احلياة، يف لبسه له جيوز كان  فيما شخص كلِ   تكفني جيوز: أصحابنا وقال. مكروه
 ُيرم: وقيل منه، َتكينه الويل على ُيرم: وقيل واحلليَّ  احلريرَ  الصيبِ  ِإلباسِ  جوازُ " واألصح كالرجل

 ا.ه  غريه دون املميز حق يف
 واملعصفر واخلز   احلرير يف املرأة تكف ن أن بأس وال (:1/1138وقال املازري يف شرح التلقني )

 السمعة بذلك يُرد ل ما مباح فيه أوهلا له فالكفن احلياة، يف لبسه وللرجل. لبسه هلا جاز وما املفدم،
 وكره. والزعفران الورس يف املرأة تكف ن العتبية يف القاسم ابن قال. ذلك حمل يف ليس ألنه 1والنفخ
 قال. الكفن يف احلرير العلم يكره ال اجملموعة ففي احلرير العلم وأما، غريه وجد إن املعصفر مالك
 سداه ما الرجل يلبس وال غريه يوجد ال أن إال إمرأة وال رجل احلرير يف يكفن ال العتبية يف أصبغ

                                                           

 .(3/64) العرب لسان .الكربأي:  1



 - 44 - 

 كفن  يف بأس ال حبيب ابن وقال. حريًرا يلبس أال احلالف بلباسها وُينث. قلنسوة كان  وإن حرير،
 اخلز   والنساء الرجال أكفان يف يكره املدونة يف مالك فقال اخلز   وأما. احلرير بالعلم الرجل

 ألن اخلز   وكذلك القاسم ابن قال. األكفان يف حمًضا احلرير َيكره أنه عنه مسعت وقد. واملعصفر
 إال فيه التكفني كره  أنه اجملموعة يف وعنه. إليه يضطر أن إال فيه يكف ن ال مالك فقال. احلرير سداه

 اآلن يعمل الذي اخلز   أشياخنا بعض قال. واملرأة الرجل يف القاسم ابن عنه قال. غريه يوجد أن
 عبد وقال. باملشرق يعمل كالذي  وليس حرير وطعمته سداه ألن احلرير مجلة يف داخل باألندلس

 ا.ه  السرف ألجل مالك وكرهه السلف لبسه وقد اخلز لباس جيوز الوهاب
 البيهقي ذكره كما  حرام هو هل للرجل املعصفر الكفن عن (:2/41وسئل الرملي كما يف فتاواه )

 الشيخان؟ ذكره كما  مكروه أو املتأخرين من كثري  عليه وجرى
 .حيا لبسه جواز الراجح ألن حترميه ال كراهته  املعتمد بأنفأجاب: 

 الكفن ويكره املنهاج قول يف احمللي الشارح قول عن (:2/42وسئل الرملي أيضا كما يف فتاواه )
 حرام؟ أم أيضا مكروه للرجل هو هل املرأة وهو احلياة يف له يكره ال ملن قال املعصفر
  عليه حرمناه وإن الشافعي عليه نص كما  احلياة يف لبسه له أحبنا إن كاملرأة  الرجل بأن :فأجاب

 .كذلك  فالكفن الصحيح باحلديث عمال البيهقي صوبه ما وهو كالزعفر
 بعض أو بدنه يلطخ قد امليت (:2/11) الكربىوسئل ابن حجر اهليتمي كما يف الفتاوى الفقهية 

 ؟ال أو جيوز فهل بزعفران كفنه
 أن وغريه امللقن البن البخاري شرح ويف للرجال التزعفر عن النهي الصحيح احلديث يف فأجاب:
 يف وغريه عنه هللا رضي مالك وأجازه للرجال ذلك جيوز ال قاال عنهما هللا رضي حنيفة وأبا الشافعي

 قضية لكن ذلك حترمي عنه هللا رضي الشافعي مذهب أن يف صريح وهو .ه ا البدن دون الثياب
 ما على هذا ُيمل أن إال التحرمي عدم وغريه بزعفران خملوط طيب وهو للرجال اخللوق يكره قوهلم

 قليل تلطيخ هو باخللوق املراد أن على حمسوس أثر له يظهر ال صار حبيث الزعفران استهلك إذا
 كفن  من قليل تلطيخ أن اخللوق كراهة  من ويؤخذ أصال منافاة فال وحينئذ الثوب أو البدن من

 ا.ه  حرام ال مكروه بالزعفران امليت
 كدفع  لضرورة لبسها حرير ثياب يف استشهد عمن (:2/42فتاواه ) سئل الرملي كما يف )فرع(:

 ال؟ أم غريها وجود مع فيها تكفينه جيوز فهل قمل
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 تلطخت إذا سيما ال فيها استشهد الت ثيابه يف تكفينه السنة إذ فيها تكفينه جيوز بأنه :فأجاب
   .بدمه

 إن مث مثال قمل أو حلكة احلرير لبس له أبيح رجل عن (:2/43وسئل الرملي أيضا كما يف فتاواه )
 ال أم املوت قبل كان  ملا استصحابا فيه تكفينه جيوز فهل املوت إىل استمر ذلك له املبيح السبب

 باملوت؟ العارض لزوال جيوز
 .احلرير يف تكفينه هلم جيوز ال بأنه :فأجاب
 .وحنوها باجللود حكم التكفني مسألة:

 ينزع أن أحد بقتلى  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر): قال رضي هللا عنهما عباس ابن عن
 .1(وثياِبم بدمائهم يدفنوا وأن واجللود، احلديد عنهم

 وسلم عليه هللا صلى النيب ألمر باجللود التكفني وُيرم(: 13/238جاء يف املوسوعة الفقهية )
 عنها يعفى ال جناسة متنجس يف امليت يكفن وال، ثياِبم يف يدفنوا وأن الشهداء، عن اجللود بنزع
 .2حريرا الطاهر كان  ولو طاهر، وجود مع الصالة خارج لبسه له جاز وإن

                                                           

 يف والبيهقي (،11/301والبزار ) ،(1515) ماجة وابن ،(3134) داود وأبو ،(247/ 1) أمحد أخرجه 1
فيه علي بن عاصم تكلم فيه مجاعة من أهل العلم وحدثوا عنه وحدث قال عنه البزار:  واحلديث( 6603) الكربى

 فيه علي بن عاصم(: 2/506، وقال عبد احلق يف األحكام الكربى )فضعف حديثه لذلكبأحاديث خولف فيها 
 ابن ضعفه(، و 2/946، وضعفه النووي يف اخلالصة )ضعيف وأيضا فسماعه من عطاء كان بعد اختالط عطاء وهو

 يف احلافظ لوقا وأقره بعطاء النووي أعله: الراية نصب يف الزيلعي وقال ،(253/ 5) املنري البدر يف امللقن
 حدث مما وهو عنه، جبري، بن سعيد عن السائب، بن عطاء رواية من ألنه ضعف إسناده يف(: 276/ 2) التلخيص

 اإلرواء يف األلباين العالمة وقال ضعيف، إسناده(: 704/ 2) الغفار فتح يف الرباعي وقال االختالط، بعد عطاء به
 قال كما  ويصر خيطئ كان  لكنه صدوق عاصم بن وعلي اختلط كان  السائب بن عطاء ضعيف سند هذا( 710)

 يف فقالوا معه ومن األرنؤوط(: إسناده حسن، وقال 4/47الشيخ أمحد شاكر فقال يف حتقيق املسند ) أما احلافظ،
 قد السائب بن وعطاء احلفظ، سىيء عاصم بن علي ضعيف، إسناد وهذا لغريه حسن(: 92/ 4) املسند حتقيق

" بدمائهم ادفنوهم: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن وغريه( 1346) البخاري عند جابر عن الباب ويف. اختلط
 ودفنوا يغسلوا ل أحد شهداء أن: حسن بسند( 3135) داود أيب عند أنس وعن. يغسلهم ول -أحد يوم يعين-

 .الذهيب ووافقه مسلم، شرط على 366 - 365/ 1 احلاكم وصححه عليهم، يصل ول بدمائهم
 واجملموع ، األوىل ط 348/  1 الكنز شرح على السعود أيب وحاشية ، اإلميان دار ط 315 الطحطاوي حاشية 2
 واملغين ، 212/  2 الرهوين وحاشية ، الكتب عال ط 225 - 222/  2 الفروع وكتاب ، 149 ، 148/  5
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 كان  وإن حشو وال فرو وال جلد يف كفن  أحدا أن يبلغنا ول (:1/267قال الشافعي يف األم )
 لباس من يعلم فليس اجللد فأما الناس عامة لبوس من ألنه بأسا به أر ل به كفن  فلو كله  ثوبا احلشو
 ا.ه  الناس

: وقوله .به زرم النه أي( جلد يف التكفني وُيرم) قوله (:2/131قال البكري يف إعانة الطالبني )
  .اجللد على فيقدم حريرا كان  ولو أي( غريه وجد إن)
 .غريه وجود مع به التكفني ُيرم أي( إخل الطني وكذا): قولهو 
: قولهو  .غريه وجد إن: قوله مقابل النه غريه، يوجد ل فإن: املناسب( ثوب يوجد ل فإن): قولهو 
 فإن واحلشيش، الطني، وكذا به، مزر النه غريه، وجد جلد يف وُيرم: عبارته( شيخنا استظهره فيما)
  .يظهر فيما طني، مث حشيش، مث جلد، وجب ثوب يوجد ل

 .تكفينه بعد الغسل ماء على امليتإذا سقط  مسألة:
 ِبذه غسلت جناسة امليت بدن على كان  كأن  جنسا تكفينه بعد امليت عليه سقط الذي املاء كان  إذا

 يف اهليتمي حجر ابن قال. الكفن من النجاسة أصابته ما غسل فالواجب متغريا، عنها وانفصل املاء
 عليه وقع أو التكفني وقبل الفرج من ولو جنس الغسل أي بعده امليت من خرج فلو: احملتاج حتفة
 ِبا الفرض لسقوط غريه أو غسل إعادة غري من فقط إزالته وجب بعده أو غسله آخر يف جنس

  آخر إىل فقط، النجاسة بغسل فيجزم التكفني، بعد أما... اخلارج بإزالة النظافة وحصول جرى،
 .كالمه

 امليت تكفني بعد دم خرج إذا (:13/129سئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه ) )فرع(:
 الكفن؟ تغيري يلزم هل

 .وغريه الشمع مثل ميسكه شيء النزيف حمل على وجيعل يغسل، أو الكفن، يغري: فأجاب
 
 

 (الكفن يف املغاالة)باب النهي عن 

                                                                                                                                                  

 إحياء دار ط 157/  1 املنهج شرح على واجلمل ، احلليب مصطفى ص 337/  1 احملتاج ومغين ، 464/  2
 . 104/  2 القناع وكشاف ، العريب الرتاث
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 فإنَّه الكفن، يف تغالوا ال: يقول وسلم عليه هللا صلى النَّيبَّ  مسعت: )قال عنه هللا رضي علي    عن
  .1(سريًعا يسلب

                                                           

 الضياءو ، (144/ 22) التمهيد يف الرب عبد وابن ،(403/ 3) والبيهقي ،(3154) داود أبو أخرجه 1
وقال  ،منقطع إسناده: احلديث قال عنه الضياءو  (7468 رقم ، 5/63) والديلمى ،(548 رقم ، 2/170)

 هللا رضي علي عن الشعيب رواية من «سننه» يف داود أبو رواه احلديث هذا(: 5/217ابن امللقن يف البدر املنري )
 ابن( وثقه اجلنيب هاشم بن عمرو ذلك مع وفيه ، فيه خمتلف علي من الشعيب) ومساع ، يضعفه ول ، سواء به عنه

 ل لكنه صدوق، هو: أمحد وقال. إسحاق أيب عن نظر فيه:  خ وقال حبان، ابن ووهاه مسلم، وضعفه وغريه، معني
 فإهنم والنووي واملنذري القطان ابن وأما. حديثه يكتب احلديث، لني: الرازي حامت أبو وقال.  حديث صاحب يكن
 وقد نظر، فيه: فقال القطان ابن وتعقبه ، عليا رأى الشعيب بأن أحكامه يف احلق عبد وجزم. حسن حديث إنه: قالوا
 وقال ، ذلك يف الكالم بسط مث. هذا غري منه مسع ما حرفا، منه مسع: قال ؟ علي من الشعيب مسع:  للدارقطين قيل
 أمحد وأبو حامت أبو وقال منه، بسماعه اخلطيب بكر أبو احلافظ وجزم. فيه خمتلف منه مساعه إن: آخره يف

وضعفه العالمة األلباين يف ضعيف أيب داود، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق سنن أيب داود ا.ه   رآه :الكرابيسي
 بيان" يف القطان ابن احلديث هذا حسن، وقد الشواهد، يف حسن حديثه هاشم بن عمرو لغريه، حسن(: 5/68)

 عبد عنه وسكت ،217/ 5 امللقن البن" املنري البدر" يف كما  والنووي املنذري وكذلك ،50/ 5" واأليهام الوهم
 أيب بن علي عن -الشعيب شراحيل ابن وهو- عامر رواية وأما .له مصححا 127/ 2" الوسطى أحكامه" يف احلق

 العالئي احلافظ وقال منه، بسماعه البغدادي اخلطيب وجزم رآه،: احلاكم أمحد وأبو الرازي حامت أبو قال فقد طالب،
 إمكان ِبجرد يكتفي ال وهو" البخاري صحيح" يف وذلك عنه، هللا رضي علي عن روى": التحصيل جامع" يف

 .والدارقطين معني كابن  آخرون منه مساعه ونفى اللقاء،
 يف الغاية تبلغوا ال: واملعىن الغلو، من مأخوذة (تغالوا ال)(: قوله 2/535قال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

 األرض تأكله: أي سريًعا؛ يسلب بأنه ذلك وسلم عليه هللا صلى النيب وعلل امليت، فيه يكفن الذي الكفن يف الغلو
 الكفن، سلب فيها يتأخر ما األراضي من ألن األرض؛ حبسب نسيب أمر (سريًعا): وقوله سريًعا، امليت عن ويسلب

 فإنه باردة رملية كانت  إذا وأما الكفن، سلب فيها يسرع أنه حمالة كانت  إذا األرض أن والغالب يسلب، ما ومنها
 .يتأخر
 وال إسراف فيه ليس ِبا يكفن وإمنا الكفن، يف املغاالة ينبغي ال أنه على يدل احلديث هذا فإن: حال كل  وعلى
 .حد جماوزة

 .والكيفية للكمية شامل وهو والزيادة، فيه املغاالة عن النهي: الفوائد من احلديث هذا ويف
 (سريًعا يسلب فإنه: )لقوله األحكام تعلًيا: أيًضا وفيه
 -ذلك من الفوائد، من فيه ملا بعلته مقرونًا احلكم ذكر حيث ؛(وسلم عليه هللا صلى) الرسول تعليم حسن: وفيه
 .املكلف وطمأنينة باحلكمة مقرونة أحكامها وأن الشريعة، مسو بيان: لنا سبقت وقد
 .تذكر ل أو العلة ذكرت سواء هللا حلكم مطمئن املؤمن: قائل قال فإذا
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  فليحسن أخاه أحدكم ويل إذا) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قالرضي هللا عنه  أنس عنو 
 .1(أكفاهنم يف يتزاورون و أكفاهنم يف يبعثون فإهنم ، كفنه

                                                                                                                                                  

 .كاملعاينة  اخلرب فليس ويقيًنا، قوة ازداد الرباهني أتته كلما  اإلنسان ألن طمأنينة؛ ليزداد ولكن: قلنا
 إىل أوحى ما يف أجد ال قل: }تعاىل قوله ذلك مثال العلة، يف هذا شارك ما على القياس فهو: الثالثة الفائدة وأما

: قوله[. 145: األنعام{ ]رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوًحا دًما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرًما
 حراًما، يكون أن جنًسا الشيء كون  من فيلزم هذا وعلى جنًسا،: أي رجًسا كان  ما كل  حترمي منه يستفاد{ رجس فإنه}

 .سبق كما  جنًسا يكون أن حراًما الشيء كون  من يلزم وال

 سالم بن سعيد طريق من(  80/  9)  التاريخ يف اخلطيب أخرجه(: 1425قال العالمة األلباين يف الصحيحة ) 1
 هذا و:  قلت . فذكره:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال أنس عن قتادة عن ميسرة أبو حدثنا العطار
 و ، آخرين ضعفه و.  احلديث بوضع يذكر : البخاري قال و ، منري ابن كذبه  هذا سالم بن سعيد ، هالك إسناد

 فإهنم: "  قوله دون به قتادة عن فرواه شعبة خالفه قد و ، أعرفه ل أبوميسرة و.  به بأس ال:  فقال العجيلي شذ
"  اجلنائز"  يف خمرج قطعا صحيح احلديث من القدر هذا و( .  160/  4)  أيضا اخلطيب أخرجه" .  .... يبعثون

 -"  الآليلء"  من 579 ص" )  املوضوعات"  يف اجلوزي ابن أورده احلديث و.  باقيه يف فلننظر ،(  58 ص) 
 ابن رواية من و ، للعقيلي"  الضعفاء"  من العطار ترمجة يف أره ل و.  به العطار عن بسنده العقيلي رواية من(  هند

 ابن قال و حنوه مرفوعا هريرة أيب عن سريين ابن عن أرقم ابن سليمان عن(  2/  154 ق" )  الكامل"  يف عدي
 حسن احلديث:  قلت: "  بقوله السيوطي تعقبه و " . سالم بن سعيد كذا  و مرتوك أرقم بن سليمان: "  اجلوزي
 أيضا أخرجه قد و ، الزبري أيب عنعنة فيه و.  جابر حديث من ذكره مث.... " .  شواهد و كثرية  طرق له و ، صحيح
 و"  مسنده"  يف للحارث عزاه هو و ، ثقات كلهم  رجاله و(  2/  1" )  حديثه من جزء"  يف زكريا بن املعاىف

 عن بسنده"  اإلميان شعب"  يف البيهقي حديث من أيضا وذكره.  العنعنة مع أعرفه ل من إسنادمها يف و ، الديلمي
 إبراهيم بن سلم سنده يف و.  التزاور فيه و ،....."  يبعثون فإهنم: "  قوله دون حنوه مرفوعا قتادة أيب

 كثري  أيب بن ُيىي عن روايته يف و يغلط صدوق" : "  التقريب"  يف قال ، عمار بن عكرمة عن معني بن كذبه  الوراق
.  الطرق هذه ِبجموع حسن عندي فاحلديث ، املوقوفة الشواهد بعض له ذكر مث " . كتاب  له يكن ل و اضطراب

 / 95/  2" )  حديثه"  يف السماك ابن فقال ، قويا متابعا للوراق وجدت مث.  أعلم هللا و
 بن هشام حدثنا:  قال عمار بن عكرمة حدثنا العصفري عبيدة أبو سنان بن إمساعيل حدثنا امللك عبد حدثنا( :  2

"  الفوائد من املنتخب"  يف منده بن عمرو أبو أخرجه هكذا و . به مرفوعا قتادة أيب عن سريين بن حممد عن حسان
 إسناد هذا و:  قلت . به العصفري عبيدة أبو سنان بن إمساعيل حدثنا الرقاشي قالبة أيب عن(  1/  254 ق) 

 عبد قالبة أيب غري و بأس حبديثه ما:  حامت أبو قال العصفري غري مسلم رجال رجاله ، املتابعات و الشواهد يف جيد
 احلديث فريتقي:  قلت " . بغداد سكن ملا حفظه تغري ، خيطىء صدوق: "  احلافظ قال الرقاشي حممد بن امللك
 . أعلم هللا و.  لغريه الصحيح مرتبة إىل الطريق ِبذه
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 حلة له فاشرتيت كفنا،  له نشرتي آخر ورجال اليمان بن حذيفة أرسلين): قال زفر، بن صلة عنو 
 يف تغالوا وال ردها: فقال فاريناه، اشرتيتم، ما أروين: قال أتيناه، فلما درهم، مئة بثالث جيدة محراء

 شرا أو منهما خريا ألبس حىت قليال، إال على يرتكا لن فإهنما أبيضني، ثوبني يل اشرتوا الكفن،
 .1(منهما
 تغالوا ال: قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي علي عن روي ملا الكفن، يف املغاالة تكره

 .سريعا سلبا يسلب فإنه الكفن يف
 واحلنابلة، الشافعية، ،2اجلمهور عند للمرأة واخلمسة للرجل، الثالثة األثواب على الزيادة تكره

 عليه هللا صلى عنه روي وما عنهما، املنهي املال وإضاعة اإلسراف من فيها ملا احلنفية، عند ورواية
 مثينا كونه  ال ونظافته، بياضه: معناه. كفنه  فليحسن أخاه أحدكم كفن  إذا: الكفن حتسني يف وسلم
 .حلية

 على الزيادة إن: وقالوا املرأة، يف سبعة وإىل الرجل، يف مخسة إىل بالزيادة املالكية عند بأس وال
 . 3ستة من أوىل ومخسة أربعة، من أوىل وثالثة إسراف، املرأة يف والسبعة الرجل، يف اخلمسة

 يكون الكفن أن ذلك يف والقاعدة. املذاهب مجيع يف الكفن يف حمظور اإلسراف أن ذلك من فعلم
 .4عادة حياته حال امليت يلبسه ملا وفقا

                                                           

 ( وإسناده صحيح.403/ 3) والبيهقي ،(6210) الرزاق عبدأخرجه  1
 . 105/  2 القناع وكشاف ، 466/  2 واملغين ، 450/  2 احملتاج وهناية ، 578/  1 عابدين ابن 2
 . 126/  2 واخلرشي ، 109/  1 اإلكليل جواهر 3
 :أنواع ثالثة الكفن أن إىل احلنفية ذهب (:13/239جاء يف املوسوعة الفقهية ) 4
 .السنة كفن  - 1
 .الكفاية كفن  - 2
 .الضرورة كفن  - 3
 إىل العنق أصل من والقميص ولفافة، وقميص إزار: أثواب ثالثة للرجل وهو األكفان، أكمل هو: السنة كفن  - أ

 حلديث. كذلك  واللفافة احلي إزار خبالف القدم إىل الرأس أعلى من للميت واإلزار. أكمام وال دخريص بال القدمني
 .ولفافة وإزار قميص: أثواب ثالثة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كفن  :قال فإنه مسرة، بن جابر

 أن الثقفية قانف بنت ليلى أم حلديث ثدييها، فوق تربط وخرقة ولفافة ومخار وإزار قميص: أثواب مخسة وللمرأة
 فيها خترج وألهنا أثواب، مخسة ناوهلن حىت ثوبا ثوبا كفنها  يف ابنته غسلن اللوايت ناول وسلم عليه هللا صلى النيب
 .املمات بعد فكذا احلياة، حالة
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 هللا رضي الصديق بكر أيب لقول األصح، يف للرجل ثوبان وهو احلياة، حال يلبس ما أدىن هو: الكفاية كفن  - ب
 والرتاب للمهل فإهنما واغسلومها، فيهما، أصلي كنت  اللذين هذين ثويب يف كفنوين:  املوت حضره حني عنه

 فكذا كراهة،  غري من فيهما ويصلي فيهما، خيرج أن له جيوز ألنه ثوبان، احلياة حالة يف الرجل يلبسه ما أدىن وألن
 .أيضا فيهما يكفن أن جيوز

 .املوت بعد فكذا الكراهة، مع واحد ثوب يف صالته جتوز احلياة حالة يف ألن واحد؛ ثوب يف يكفن أن ويكره
 فكذا عادة، البالغ فيه خيرج فيما خيرج حياته حال يف املراهق ألن الرجل؛ فيه يكفن فيما يكفن كالرجل  واملراهق

 يف ألنه جاز؛ واحد إزار يف كفن  وإن فحسن، ورداء إزار خرقتني يف كفن  فإن يراهق، ل صبيا كان  وإن فيه، يكفن
 .املوت بعد فكذا حقه يف واحد ثوب على االقتصار جيوز كان  حياته حال
 أثواب، بثالثة ُيصل احلياة حالة يف السرت معىن ألن ومخار، ورداء إزار: أثواب ثالثة فيه تكفن ما فأقل املرأة وأما
 .ثوبني يف املرأة تكفن أن ويكره. املوت بعد فكذا وخترج، فيها تصلي أن هلا جيوز حىت
 له ليس ألنه خرقة؛ يف يلف والسقط الكفن، يف البالغة ِبنزلة واملراهقة ثوبني، يف تكفن بأن بأس فال الصغرية وأما

 .امليت بعض على ينطلق ال كما  عليه، ينطلق ال امليت واسم امليت، بتكفني ورد إمنا الشرع وألن كاملة،  حرمة
 ما وأقله غريه، يوجد ال كان  بأن العجز أو الضرورة حال يوجد ما مقدار هو :واملرأة للرجل الضروري الكفن - ج

 ملا عنه هللا رضي محزة أن روي وكذا عنه، هللا رضي عمري بن مصعب تكفني يف السابق للحديث البدن، يعم
 .الضرورة عند اجلواز على فدل غريه له يوجد ل واحد ثوب يف كفن  استشهد

 خبمسة الرجل يكفن أن واألفضل الكفن، يف الوتر ويستحب. سبعة وأكثره واحد، ثوب املالكية عند الكفن وأقل
 سبعة يف املرأة تكفن أن واألفضل. عليها للرجل يزاد أن ويكره ولفافتان، واإلزار والعمامة القميص: وهي أثواب،
 عذبة وندب للرجل، العمامة بدل ووجهها املرأة رأس على يلف مخار وندب لفائف، وأربع وإزار ومخار درع. أثواب

 .الرجل وجه على جتعل ذراع قدر
 يسرت ما: أحدمها: وجهان الواجب الثوب قدر ويف. العورة يسرت ما وهو واحد ثوب الكفن أقل: الشافعية وقال

 .املرأة يف والكفني الوجه عدا وما الرجل، يف والركبة السرة بني ما وهي العورة،
 .احملرمة ووجه احملرم رأس إال بدنه مجيع يسرت ما: والثاين

 عائشة روت ملا ،( 2) عمامة وال قميص فيها ليس بيض، ولفافتني إزار: أثواب ثالثة يف الرجل يكفن أن واملستحب
 .عمامة وال قميص فيها ليس سحولية أثواب ثالثة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كفن:  قالت عنها، هللا رضي

 يف أهله يكفن كان  عنهما هللا رضي عمر ابن ألن يكره، ل أثواب مخسة يف كفن  وإن سواء، ذلك يف والصيب والبالغ
 .سرف ألنه ذلك؛ على الزيادة ويكره مخسة، احلي ثياب أكمل وألن وعمامة، قميص فيها أثواب مخسة

  والسالم الصالة عليه ألنه ولفافتني؛ ومخار( قميص) ودرع إزار: أثواب مخسة يف الشافعية عند تكفن فإهنا املرأة وأما
 ويكره وثوبني، ومخارا ودرعا إزارا ناوهلا: وسلم عليه هللا صلى النيب أن عطية أم روت ملا. كلثوم  أم ابنته فيها كفن

 . كاملرأة  واخلنثى واملرأة، الرجل يف اخلمسة جماوزة
 ثالث يف الرجل يكفن أن واألفضل امرأة، أو كان  رجال امليت بدن مجيع يسرت ثوب الواجب الكفن: احلنابلة وقال

 .عنه وسلم عليه هللا صلى النيب هنى وقد املال، إضاعة من فيه ملا الكفن يف أثواب ثالثة على الزيادة وتكره لفائف،
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 علي عن داود، أيب رواية ذلك ففي الكفن، يف يغايل ال(: 3/516قال ابن العريب يف املسالك )
 وقال ".سريعا يسلب فإنه األكفان يف تغالوا ال: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن رضي هللا عنه

 ".امليت من اجلديد إىل أحوج احلي: "رضي هللا عنه بكر أبو
 إضاعة من فيه ملا الكفن يف أثواب ثالثة على الزيادة وتكره (:2/331قدامة يف املغين )قال ابن و 

 .سلم و عليه هللا صلى النيب عنه هنى وقد املال
 دابته وقصته الذي احملرم يف سلم و عليه هللا صلى النيب قول ل  ثوبني يف التكفني وجيوز أيضا:قال و 

 ثوبني يف يكفن:  يقول غفلة بن سويد وكان البخاري رواه(  ثوبني يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه: ) 
 يعين فرغنا ملا:  عطية أم قالت مجيعه يسرت واحد ثوب جيزي ما وأقل ثوبان جيزي:  األوزاعي وقال

 على يزد ول إياه أشعرهنا:  فقال حقوه إلينا ألقى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنت غسل من
 يسرتها املغلظة العورة:  عقيل ابن قال فيه الففنها إياه أشعرهنا معىن:  وقال البخاري رواه ذلك
 وروى عليها يقدر ملن أثواب ثالثة من أقل جيزي ال:  القاضي وقال أوىل امليت فجسد واحد ثوب
 هلم احتياطا أيتام له من حق يف ِبا التكفني جيز ل منها أقل جاز لو بأنه واحتج عائشة عن ذلك مثل

 دونه ِبا األجزاء حصول مع باحلسن التكفني جيوز فإنه يصح ال القاضي ذكره وما األول والصحيح
 ا.ه 

 ال عنه تعاىل هللا رضي علي حديث من داود أبو روى(: 13/150وقال العيين يف عمدة القاري )
 تبالغوا ال واملعىن العدد جماوزة وهي املغاالة من تغالوا ال قوله سريعا يسلب فإنه الكفن يف تغالوا
 امليت به ينتفع وال يبقى وال ويقطع عليه يبلى واملعىن الكفن امليت يسلب يعين سريعا يسلب قوله
 كفن  إذا هللا رسول قال قال عنه مسلم أخرجه عنه تعاىل هللا رضي جابر حديث يعارضه قلت فإن

 رواية ويف كفنه  فليحسن أخاه أحدكم ويل إذا ولفظه أيضا الرتمذي ورواه كفنه  فليحسن أخاه أحدكم
 أكفاهنم يف يبعثون فإهنم كفنه  فليحسن أخاه أحدكم ويل إذا منيع بن وأمحد أسامة بن احلارث

 هللا رسول قال قال أيضا عنه تعاىل هللا رضي جابر عن نصر أيب رواية ويف أكفاهنم يف ويتزاورون
 املراد ألن بينهما تعارض ال قلت ويتزاورون يتباهون فإهنم موتاكم أكفان أحسنوا عنه تعاىل هللا رضي

 أيب بن سالم عن املبارك ابن حكاه أبيض جديدا كونه  به املراد وإمنا ورقته مثنه يف باملغاالة ليس به
                                                                                                                                                  

 يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه: دابته وقصته الذي احملرم يف وسلم عليه هللا صلى النيب لقول ثوبني يف التكفني وجيوز
 .ثوبني يف يكفن: يقول غفلة بن سويد وكان ثوبني،
  .بأس فال ثالثة يف كفن  وإن( واحد ثوب أي) خرقة يف الصيب يكفن: أمحد وقال
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 جعفر عن أيضا وروى الصفيق الكفن يعجبه كان  أنه سريين بن حممد عن شيبة أيب ابن وروى مطيع
  أنه وحممد احلسن عن أيضا وروى الثياب غالظ يف املرأة تكون أن يستحبون كانوا  قال ميمون بن

 شيء الكفن من للميت ليس قال احلنيفة ابن عن أيضا وروي كتانا  الكفن يكون أن يعجبهما كان
 الثمن على املغاالة وحتمل الصفة على التحسني ُيمل بينهما اجلمع يف وقيل احلي تكرمة هو وإمنا
 أن وُيتمل عنه تعاىل هللا رضي الصديق فعل كما  اتبع برتكه أوصى فإذا امليت حق التحسني وقيل
 ما ويؤيده فيه تعبد أو فيه جاهد كان  لكونه به التربك من فيه ملعىن بعينه الثوب ذلك اختار يكون
  اللذين ثويب يف كفنوين  بكر أبو قال الصديق بكر أيب بن حممد بن القاسم طريق من سعد ابن رواه

 النيب من إليه وصل كان  اختاره الذي الثوب أن وهو آخر وجها ُيتمل قلت 1فيهما أصلي كنت
 ا.ه  االختيار هذا له وحق به تربكا اختاره فلذلك

  سبعة على زيادة يف يكفن بأن أوصى الذي: أقول(: 1/349وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )
 للمال إضاعة وهذا املال، إضاعة من -وسلم وآله عليه هللا صلى- عنه هنى ِبا أوصى فقد أكفان؛

 ينتفع ال ألنه للمال؛ إضاعة إنه: قلنا وإمنا تنفيذها، جيوز ال ِبحظور وصية فهو شبهة؛ وال شك بال
 العقل صحيح كان  إذا أنه ومعلوم، قريب عن ترابا يصري ذلك ألن كفن؛  بألف كفن  وإن امليت، به
 فالصواب ؛-ذلك عن شاغل شغل يف مجيعا صاروا فقد - الربزخ أهل بني بذلك التزين يقصد ال
 ماله ثلث للميت جعل إمنا -سبحانه- وهللا، بردها ال الوصية هذه بامتثال والوارث الوصي يأمث أنه

 ما به وخيالف اإلضاعة، موضع يف ليضعه ال -سبحانه- هللا إىل به ويتقرب حسناته يف زيادة ليجعله
 وأما... .التفريق على دليل ال إذ كالرجل،  ذلك يف واملرأة، املال إضاعة عدم من لعباده هللا شرعه
 الغالية األمثان املرتفعة الثياب إىل يعمد أن باملغاالة املراد ألن صواب أيضا فهو املغاالة وتكره قوله

 به ورد ما على الزيادة أن عرفت وقد دوهنا هو ِبا املقصود حصول مع ِبا امليت فيكفن القيمة
 ُيصل ذلك فإن هذا ينايف ال أبيض جديدا وكونه الكفن وحتسني قدمنا ملا للمال إضاعة الشرع
 كما  سريعا يسلب فإنه بقوله ذلك معلال األكفان يف املغاالة عن النهي هذا ويؤيد املغاالة بدون

 ا.ه   علي حديث من داود أبو أخرجه
 على فيه الزيادة وال الكفن، يف املغاالة جيوز وال (:64وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

 وهو للمال إضاعة وفيه.. تقدم كما  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فيه كفن  ما خالف النه الثالثة
 قيل: ثالثا لكم كره  هللا إن: " وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال به، أوىل واحلي سيما العنه  منهي

                                                           
 ( وإسناده ضعيف.3/146أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) 1
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 وله .(131/ 5) ومسلم( 266/ 3) البخاري أخرجه " السؤال وكثرة املال، وإضاعة وقال،
 .مسلم أخرجه .عنهما هللا رضي هريرة أيب حديث من شاهد

 تكثري وليس :(1/165) الندية الروضة يف الطيب أبو العالمة قاله ما املناسبة ِبذه ويعجبين
 به ينتفع ال النه املال، إضاعة من لكان به الشرع ورود لوال فإنه ِبحمود، أمثاهنا يف واملغاالة االكفان
 ،" باجلديد أحق احلي إن: " قال حيث الصديق بكر أبا هللا ورحم احلي، على نفعه يعود وال امليت،

 صلى النيب أن فيه الذي واحلديث ". خلق هذا إن: " كفنه  يف أبوابه من لثوب تعيينه عند له قيل ملا
 نصب"  يف فراجعه احلفظ بسوء وصف من به تفرد منكر أثواب، سبعة يف يف كفن  وسلم عليه هللا

 (.262 - 261/ 2" ) الراية
 غري مالبس يلبس امليت هل(: 13/464وسئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )

 بالكفن؟ يكتفى أم أنثى، أم كان  ذكرا الدفن عند الكفن
 فيها، يلف لفائف هي أثواب، بثالثة الرجل كفن  إذا يكفي، الكفن بالكفن، االكتفاء السنةفأجاب: 

 لكن حرج، فال اللفافة مع قميصا لبس وإن يكفي، فيها يلف واحدة لفافة أو األفضل، هو هذا
 وعند رأسه عند عليه تربط مث الثالثة، مث الثانية مث األوىل تلف مث بسطا، تبسط لفائف ثالث األفضل

 إىل حاجة وال هذا، ويكفيها لفافتني، مث ومخارا وقميصا إزارا تلبس كذلك  واملرأة رجليه، وعند وسطه
 .هذا على زيادة

: العادية ببدلته أي بثيابه، امليت دفن حكم ما (:8/430سئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 ورباط؟( قميص) وثوب وبنطلون جاكيت
 فيها يدرج بيض أثواب ثالثة يف الرجل يكفن أن والسنة يسرته، ِبا امليت تكفني الواجب فأجابوا:

 له خيطت أو والقميص والبنطلون كاجلاكيت  العادية ِبالبسه كفن  فإن لفا، ِبا يلف: أي إدراجا
 العمل عليها كان  الت السنة خالف ولكنه ذلك، أجزأ الدنيا، يف مالبسه مثل وحنوها بأكمام مالبس

 .وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النيب عهد يف
 
 
 

 الرجل( كفانأعدد )باب 
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 بيض ميانية أثواب ثالثة يف كفن) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن
 .1(عمامة وال قميص فيهن ليس كرسف  من سحولية

                                                           
 (.941)(، ومسلم 1264أخرجه البخاري ) 1

 سعد ابن طبقات يف( أثواب ثالثة يف. )التكفني من اجملهول بصيغة( كفن  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: )قوله
 أمحد روى ِبا لذلك واستدل. ثياب سبعة إىل الرجل كفن  يف املشروع إن: قال من على رد وفيه. ولفافة ورداء إزاراً 

 الضعفاء يف حبان وابن الكامل، يف عدي وابن ،(67ص2ج) طبقاته يف سعد وابن والبزار( 102 ،94ص1ج)
 سنده يف بأن عنه وأجيب. أثواب سبعة يف كفن  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن: طالب أيب بن علي حديث من

 ال احلفظ سيء هو(: 155ص) التلخيص يف احلافظ قال. فيه هو وهم وقد عقيل، بن حممد بن هللا عبد عندهم
 هللا صلى - أنه جابر عن روى فإنه نفسه، رواية هو خالف وقد هنا، كما  الثقات خالف إذا لالحتجاج حديثه يصلح

 رواية يعضد ما عمر ابن عن نافع عن أيوب حديث من احلاكم وروى: احلافظ قال. منرة ثوب يف كفن  - وسلم عليه
 طريق من ماجه ابن روى ما ويعارضه: قلت. سبعة يف كفن  - وسلم عليه هللا صلى - أنه ِبعىن احلنفية ابن عن عقيل

 بيض رياط ثالث يف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كفن  أنه عمر ابن عن نافع عن موسى بن سليمان
 وقال. كفنه  يف ورد ما أصح أثواب ثالثة يف تكفينه: الرتمذي قال وقد. حسن إسناده: الزوائد يف قال. سحولية
 هللا صلى - النيب تكفني يف وعائشة مغفل بن هللا وعبد عمر وابن عباس وابن علي عن األخبار تواترت إهنا: احلاكم

 ل: اجلرار السيل يف وقال. النيل يف الشوكاين ذكره عمامة، وال قميص فيها ليس بيض أثواب ثالثة يف - وسلم عليه
 يف يثبت ول: قال عائشة، حديث من وغريمها الصحيحني يف ثبت ما إال عليه يعتمد شيء األكفان عدد يف يرو

 يف كونه  مع هذا ملعارضة يصلح ال فهو ذلك يف روي ما وكل هذا، خيالف ما - وسلم عليه هللا صلى - تكفينه
 املالكية على رد أيضاً  وفيه. وغريمها الصحيحني يف ما يعارض أن عن فضالً  به العمل ُيل ال صحيح غري نفسه
 جبواز قال حيث الشافعي وعلى وعمامة، وقميص ولفافتان إزار: ثياب مخسة الرجل كفن  يف عندهم املرجح أن حيث

 قميص: أثواب مخسة يف واقداً  ابنه كفن  أنه منصور بن سعيد روى ِبا لذلك واستدل استحباب، غري من اخلمسة
 - النيب تكفني يف الصحابة من وغريه هو روى ما فيه خالف وقد صحايب، فعل أنه خيفى وال لفائف، وثالث وعمامة

 بأربعة وقال للعال، العمامة زيادة احلنفية من املتأخرين من استحسن من على رد أيضاً  وفيه.  - وسلم عليه هللا صلى
 ابن قال. الثالثة على الزيادة عدم هو فالصواب فيه، ما خيفى وال. املذكور عمر ابن بفعل واحتج كفنه،  يف أثواب
 بالتشديد مينية وأصله بالتخفيف،( ميانية. )املال إضاعة من فيه ملا الكفن يف أثواب ثالثة على الزيادة وتكره: قدامة
 وقال. القياس خالف على بألف عنها وعوض حذفت أو الفاء قلبت مث اليائني إحدى قدمت لكن اليمن، إىل نسبة

. تشديدها يف لغة وغريمها واجلوهري سيبويه وحكى. املشهورة الفصيحة اللغة على الياء بتخفيف ميانية: الشوكاين
( بيض. )اليمن إىل نسبة وكالمها بالتخفيف، مينية فيقال جيتمعان، فال النسبة ياء من بدل األلف أن األول ووجه

 وسيأيت. األفضل إال لنبيه ليختار يكن ل تعاىل هللا ألن للكفن؛ البيض الثياب فيستحب أبيض، مجع الباء بكسر
 البياض يف التكفني استحباب: النووي قال. موتاكم( البيض الثياب يف أي. )فيها وكفنوا: بلفظ عباس ابن حديث

 وقال. باليمن قرية سحول إىل نسبة أوله بفتح ويروي والم، املهملتني واحلاء السني بضم( سحولية. )عليه جممع
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 ألنه القصار؛ إىل فنسبة بالفتح وأما. بالضم القرية إىل النسبة: وقيل. الثياب وبالضم املدينة، بالفتح: األزهري
 يف قال األكثرين رواية وهو أشهر، وهو وفتحها السني بضم النووي وقال. الفتح يف كذا  ينقيها، أي الثياب يسحل
 قرية وهي سحول إىل أو يغسلها أي يسحلها ألنه القصار؛ وهو السحول إىل منسوب فالفتح: للهروى تبعاً  النهاية
 إىل نسب ألنه شذوذ؛ وفيه قطن، من إال يكون وال النقي، األبيض الثوب وهو سحل مجع فهو الضم وأما. باليمن
 ثياب من الكرسف من األبيض الثوب السحل الصحاح ويف. انتهى-أيضا بالضم القرية اسم إن: وقيل. اجلمع

 تنسب وهي باليمن موضع سحول ويقال: قال مث احلديث، هذا ذكر مث سقف، مثل وسحل سحول واجلمع اليمن،
. جدد سحولية: للبيهقي رواية يف ووقع. قطن من أي ساكنة راء بينهما والسني الكاف بضم( كرسف  من. )إليه

 قال. مجلة وجودمها نفي فاملقصود. فقط الثالثة هي بل أصاًل، موجوداً  ليس أي( عمامة وال قميص فيها ليس)
 هكذا آخر، شيء الثالثة مع يكن ول غريمها أثواب ثالثة يف كفن  وإمنا عمامة، وال قميص يف يكفن ل معناه: النووي
 والعمامة القميص يكن ل معناه: وقيل. احلديث ظاهر يقتضيه الذي الصواب وهو العلماء، ومجهور الشافعي فسره

 خالف وهو: العراقي قال. مالك تفسري وهو مخسة، ذلك فيكون الثالثة على زائدين كانا  بل الثالثة، مجلة من
: عائشة فقالت ؟ - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كفن  كم  يف:  بكر أيب حديث يرده بل: السندي قال. الظاهر

 مالك أخرجه. )صحيح حديث وهو آخرين، ثوبني مع فيه كفنوين  عليه لثوب أبوبكر فقال أثواب، ثالثة يف
 يف كانت  ألهنا الفضل؛ وابنه والعباس علي تكفينه توىل وإن أبوبكر سأهلا: احلنفية بعض قال(. وغريمها والبخاري

 كفنه  يف ليس: بلفظ عائشة عن طبقاته يف سعد ابن رواه ما األول التفسري ويؤيد: قلت. انتهى-ذلك شاهدت البيت
 عليها، يزيد وال عمامة وال قميص فيها ليس بيض لفائف ثالث يف الرجل يكفن أن واألفضل عمامة، وال قميص

 وسلم عليه هللا صلى - النيب أصحاب من العمل أهل أكثر عند عليه والعمل: الرتمذي قال. اجلمهور ذهب وإليه
 عند الثالثة لكن كاجلمهور،  ثياب ثالثة احلنفية عند واملستحب حنبل، بن وأمحد الشافعي مذهب وهو وغريهم -

 مزرر وال مكفوف وال خميط غري وقميص ،(احلي كإزار  القدم إىل احلقو من: وقيل. القدم إىل القرن من. )إزار: احلنفية
 يستحب سريين بن حممد وكان ولفافة،( الساق نصف إىل: وقيل القدمني، إىل الرقبة من) وكمني ودخاريص جيب بال
 بن هللا عبد قصة يف ِبا القميص استحباب على احلنفية واستدل. مزرراً  مكففاً  احلي كقميص  امليت قميص يكون أن
 جواز على يدل أنه فيه ما غاية أن وفيه. فيه ليكفنه قميصه ابنه أعطى - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن أيب

 - وسلم عليه هللا صلى - النيب ذلك وفعل األفضلية، يف االختالف وإمنا فيه، اختالف وال القميص يف التكفني
 جزاء ذلك فعل إمنا: وقيل. أبوه به ليتربك ذلك سأله حني لسؤاله وإجابة أيب بن هللا عبد بن هللا عبد البنه تكرمة

 عليه هللا صلى - قميصه أن على القضية، ِبذه خمتصاً  فيكون بدر، يوم قميصه العباس كسوته  عن أيب بن هللا لعبد
. تقدم كما  هذا غري هو احلنفية عند واملستحب واجليب، الكمني ذا األطراف مكفوف خميطاً  كان  هذا - وسلم

 بن شداد حديث من األعرايب قصة يف( 16 -15ص4ج) والبيهقي والطحاوي النسائي روى ِبا أيضاً  واستدلوا
 على يدل إمنا أنه تقدم ما وفيه.  - وسلم عليه هللا صلى - جبته يف كفنه  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن اهلاد

  بال املخيط الغري القميص هو إمنا عندهم املستحب أن جهة من احلنفية خيالف أنه على فيه، اختالف وال اجلواز
 أنه مغفل بن هللا عبد عن روى ِبا أيضاً  واستدلوا كمني  ذات األطراف مكفوفة خميطة كانت  املذكورة واجلبة كمني،

 فعل - وسلم عليه هللا صلى - النيب فإن وقميص، بردين يف وكفنوين كافورًا،  غسلي يف فاجعلوا مت أنا إذا: قال
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 وابن البزار روى وِبا ،(68ص2ج) طبقاته يف سعد وابن الكبري، يف والطرباين( 578ص3ج) احلاكم أخرجه ذلك،
 وإزار قميص بيض أثواب ثالثة يف كفن  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن مسرة بن جابر عن الكامل يف عدي

 هللا صلى - هللا رسول كفن:  قال عباس ابن عن شيبة أيب وابن والبيهقي ماجه وابن وأبوداود أمحد روى وِبا ولفافة،
 كتاب  يف احلسن بن حممد روى وِبا فيه، تويف الذي وقميصه ثوبان احللة: جنرانية أثواب ثالثة يف - وسلم عليه

 ابن وأخرجه وقميص، ميانية حلة يف كفن  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن إبراهيم عن طبقاته يف سعد وابن اآلثار،
  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن أنس عن األوسط يف الطرباين روى وِبا حنوه، احلسن عن الرزاق وعبد أيضاً  سعد
: قال عمرو بن هللا عبد عن شيبة أيب ابن روى وِبا حسن، إسناده: اهليثمي قال. قميص أحدها أثواب ثالثة يف كفن

 عائشة حديث ملعارضة تنتهض ال األحاديث هذه بأن وأجيب. ولفافة وإزار قميص أثواب ثالثة يف امليت يكفن
 :احلافظ قال. موسى بن صدقة ففيه مغفل ابن حديث أما مدخولة، كلها  ألهنا وغريمها؛ الصحيحني يف الثابت

 ليس: احلاكم أبوأمحد وقال. والساجي والدواليب والنسائي وأبوداود معني ابن وضعفه: قلت. أوهام له صدوق،
: آخر موضع يف وقال عندهم، باحلافظ ليس: البزار وقال. القوي بذاك عندهم ليس: الرتمذي وقال. عندهم بالقوي

 البخاري قاله احلديث منكر وهو احمللمي، هللا عبد بن ناصح به تفرد فقد مسرة بن جابر حديث وأما. بأس به ليس
 احلديث هذا: النووي قال. حديثه ضعيف من وهذا تغري، وقد زياد أيب بن يزيد ففيه عباس ابن حديث وأما. غريه

 وقال. الثقات رواية روايته خالف وقد سيما ضعفه، على جممع زياد أيب بن يزيد ألن به؛ االحتجاج يصح ال ضعيف
 وقال. األكفان يبل لكونه أيضاً  عادة مستبعد فيه وغسل فيه مات الذي القميص يف التكفني أن خيفى وال: السندي

 وفيه فوقه األكفان يلبسونه فكيف فيه تويف الذي قميصه يف غسل والسالم الصالة عليه أنه ذكروا قد: اهلمام ابن
 والدخاريص اجليب ذا األطراف مكفوف خميطاً  كان  فيه تويف الذي قميصه ألن احلنفية؛ خيالف أنه على. انتهى-بللها

 نفي فيه املراد بأن عائشة حديث بعضهم أول ولذا احلنفية، خالف وهذا. احلي قميص يف املعتاد هو ألنه والكمني؛
 وأما. وكماه ولبته جيبه قطع قميصه يف أحد كفن  لو: قالوا مطلقاً، القميص نفي ال والدخاريص الكمني ذي القميص
 احلديث مقابلة يف خصوصاً  الصحيح على حبجة ليس املرسل احلسن، حديث وكذا فمرسل، النخعي إبراهيم حديث

 صحة يستلزم ال حسنه أو اإلسناد صحة فإن نظر، لالحتجاج قابالً  حسناً  كونه  ففي أنس حديث وأما. الصحيح
 حلديث خمالفاً  لكونه شاذ فهو إسناده اهليثمي حسن وإن هذا أنس وحديث. مقره يف تقرر كما  حسنه أو احلديث
 كتابه،  يف أوهاماً  له فإن اهليثمي، بتحسني القلب يطمئن ال أنه على. وغريمها الصحيحني يف املخرج الصحيح عائشة

 به خالف وقد ورأيه، قوله من فهو عمرو بن هللا عبد أثر وأما. التتبع فرتك فعاتبه فبلغه فيه أوهامه احلافظ تتبع وقد
 فيها ليس معناه بأن عائشة حديث احلنفية بعض تأول وقد هذا،.  - وسلم عليه هللا صلى - لنبيه هللا اختاره ما

 مكفوف خميط قميص فيها ليس معناه: وقيل. فيها غسل الذي القميص فيها ليس: وقيل. جديد أي قميص
 جيبه قطع قميصه يف كفن  لو حىت كمان  وال دخاريص له ليس الكفن قميص فإن والدخاريص، الكمني ذو األطراف

 وحممل الكمني، مع املخيط القميص نفي عائشة رواية حممل أن هذا وحاصل. احلنفية من الكبريي قاله وكماه، ولبته
 هو وافقه ومن الشافعي تفسري: قلت. القميص هيئة على كان  الثالثة من الواحد الثوب أن املثبتة املتقدمة الروايات

 وأما. إليه يلتفت فال للمذهب َتشية ارتكبه من ارتكبه وإمنا املنصف، على عسفه خيفى ال تعسف عداه وما الظاهر
 حديث على فالعمل غريمها، أحاديث الصحيحني حديث يعادل وال واملعادلة، املعارضة عند إليه يصار فإمنا اجلمع



 - 57 - 

 .1(ثوبني يف كفنرضي هللا عنه   بكر أبا أن) غفلة بن سويد عنو 
: يقول عباس ابن كان:  قال الكفن؟ من يكفن كم  امليت عن زيد بن جابر سئل): قال إبراهيم عنو 

 .2(أثواب مخسة أو أثواب ثالثة أو ثوب
 ل فإن ولفافة وإزار قميص أثواب ثالثة امليت يكفي): قالرضي هللا عنهما  عمرو بن هللا عبد عنو 

 .3(فيه كفن  واحد ثوب إال يكن
 .4(لفا فيها لفوين أثواب ثالثة يف كفنوين): رضي هللا عنه هريرة أبو قالقال:  نافع عنو 
 .5(خلقني عليه كانا  هذين ثويب يف كفنوين) :قال رضي هللا عنه حذيفة عنو 
 وثالثة وقميص عمامة منها أثواب مخس يف أهله يكفن كانرضي هللا عنهما ) عمر ابن أن سال عنو 

 .6(لفائف

                                                                                                                                                  

 وعائشة ، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول كفن  يف روي حديث أصح هو: قدامة ابن قال. األوىل هو عائشة
 عليه هللا صلى - النيب إن: الناس قول هلا ذكر ملا وهلذا بأحواله، وأعرف – وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل أقرب
 أدرج: أيضاً  وقالت غريها، أغفله ما فحفظت فيه، يكفنوه ل ولكنهم بالربد، أتى قد: قالت برد، يف كفن  - وسلم
 بكر أيب بن هللا عبد فرفع عنه نزعت مث بكر أيب بن هللا لعبد كانت  مينيه حلة يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب

 رواه ِبا، فتصدق! فيها وأكفن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فيها يكفن ل: قال مث فيها، أكفن: وقال احللة،
 (.5/343مرعاة املفاتيح ) .مسلم

، به غفلة بن سويد عن مسلم بن عمران طريق من( 355/ 5) املنذر وابن( 260/ 3) شيبة أيب ابن أخرجه 1
 وإسناده صحيح. .اجلعفي هو مسلم بن وعمران

 أيب ابن هو وحبيب، به إبراهيم عن عمرو عن حبيب عن هارون بن يزيد حدثنا( 259/ 3) شيبة أيب ابن أخرجه 2
 وإسناده حسن. .هرم ابن هو وعمرو به، بأس ال وهو اجلرمي حبيب

 بن محيد عن الزهري عن أنس بن مالك طريق من( 426/ 4) الرزاق وعبد( 259/ 3) شيبة أيب ابن أخرجه 3
 .الزهري عوف ابن هو الرمحن عبد بن ومحيد (224/ 1) املوطأ يف وهو، به عمرو بن هللا عبد عن الرمحن عبد

 وإسناده صحيح.
 عبد ابن هو واجلعد، به نافع عن إبراهيم عن اجلعد عن سعيد بن ُيىي حدثنا( 259/ 3) شيبة أيب ابن أخرجه 4

 وإسناده صحيح. .الرمحن
، به حذيفة عن الطفيل أيب عن مجيع بن الوليد عن فضيل بن حممد حدثنا( 259/ 3) شيبة أيب ابن أخرجه 5

 واثلة بن عامر هو الطفيل وأبو، احلديث حسن وهو جده إىل ينسب مجيع بن هللا عبد بن الوليد هو مجيع بن والوليد
 . وإسناده حسن.عنه هللا رضي الصحايب

 وإسناده صحيح.  .به سال عن الزهري عن معمر عن( 424/ 3) الرزاق عبد أخرجه 6
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 يلف مث امليت وجه على العمامة طرف يسدل) رضي هللا عنهما عمر عمر ابن كان:  قال نافع عنو 
 .1(وجهه على اآلخر الطرف يسدل مث رأسه، على يلويها مث الذقن، حتت من رأسه على

 روينا امليت، فيه يكفن ما عدد يف العلم أهل اختلف وقد(: 5/353قال ابن املنذر يف األوسط )
 وقالت ،" يلبسه كان  وثوب سحوليني، ثوبني أثواب ثالثة يف عمر كفن: "  قال أنه عمر ابن عن

 يف أهله من الرجل يكفن طاوس وكان... "قدر ملن أثواب ثالثة من أقل يف امليت يكفن ال": عائشة
 واألوزاعي، مالك، أثواب ثالثة يف يكفن امليت أن رأى وممن عمامة، فيهن ليس أثواب ثالثة

 يف بكر أبو كفن: "  قال غفلة بن سويد عن روينا وقد ثور، وأبو وإسحاق، وأمحد، والشافعي،
"  ثوبني معه واجعلوا هذا ثويب اغسلوا: قال أنه عائشة عن رويناه والذي: بكر أبو قال"  معقدين
 يف يكفي: مالك وقال ثوبان، جيزي: األوزاعي وقال.. ثوبني يف يكفن غفلة بن سويد وكان أصح،
.. لفائف وثالثة وقميص عمامة أثواب مخسة يف أهله يكفن عمر ابن وكان غريمها، يوجد ل إذا ثوبني
 جل هللا قدر ما إيل األكفان أحب: ابن املنذر بكر أبو قال.. ثوبني يف الرجل يكفن: النعمان وقال
 امليت فيه يكفن ما يكون ال إدراجا، امليت فيها يدرج بيض أثواب ثالثة فيه كفن  أن لنبيه ذكره

 ا.ه  ذلك أكره ل ثوبني يف أو ثوب يف امليت كفن  فإن عمامة، وال قميص
 الكفن يف الواجب أن على االتفاق حصل قد أقول(: 1/348قال الشوكاين يف السيل اجلرار )و 

 أجلأت فإن وغريه دين من الرتكة من خيرج ما على مقدم ذلك وأن البدن مجيع يسرت واحد ثوب
 الصحيحني يف وقع كما  حكمها فللضرورة بدنه مجيع يسرت ال ثوب يف يكفن أن إىل الضرورة
 فلم األكفان عدد وأما... احلديث ..... منرة إال يرتك ول أحد يوم قتل عمري بن مصعب أن وغريمها

 صلى النيب أن عائشة حديث من وغريمها الصحيحني يف ثبت ما إال عليه يعتمد شيء ذلك يف يرد
 تكفينه يف يثبت ول عمامة وال قميص فيها ليس سحولية بيض أثواب ثالثة يف كفن  سلم و عليه هللا

 يف كونه  مع هذا للمعارضة يصلح ال فهو ذلك يف روي ما وكل هذا خيالف ما سلم و عليه هللا صلى
 إمنا هذا ولكن وغريمها الصحيحني يف ما يعارض أن عن فضال به العمل ُيل ال صحيح غري نفسه

 ل سبحانه هللا أن به االستدالل وجه إن قيل وقد احلجة به تقوم وال الصحابة من حضر من فعل هو
 ولو احلجة به تقوم ال التوجيه هذا أن خيفاك وال األفضل إال سلم و عليه هللا صلى لنبيه خيتار يكن

 وقد وترا سبعة إىل واملشروع املصنف قول يصح فال دروج ثالثة األكفان أفضل لكان ذلك سلمنا

                                                           

 وإسناده صحيح. .به نافع عن أيوب عن معمر أخربنا( 425/ 3) الرزاق عبد أخرجه 1
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  أثواب ثالثة يف يكفن أن فأوصى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بكفن الصديق بكر أبو اقتدى
 ا.ه  وغريه البخاري يف كما

 لفائف ثالث يف رجل تكفني ويستحب»: قوله(: 5/302وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 لكنه كفاية،  فرض التكفني أصل ألن التكفني؛ أصل على منصبا ليس هنا االستحباب ،«بيض

  .بيضا وكوهنا لفائف، ثالث الكفن كون  على منصب
 بيض لفائف ثالث يف كفن»: فإنه وسلم عليه هللا صلى النيب كفن  هو هذا أن: ذلك على والدليل

 هللا صلى هللا رسول كفنوا  الذين الصحابة مجلة من وكان ،«عمامة وال قميص فيها ليس سحولية،
 .سنتهما باتباع أمرنا وقد  ، عنهما هللا رضي   وعمر بكر أبو وسلم عليه

 أفضل إال وسلم عليه هللا صلى لنبيه ليختار هللا يكن ل: فقال جيدة، بعلة علل العلماء بعض إن مث
 .عنهم هللا رضي الصحابة أيدي على األكفان
 خري إهنا»: وقال موتانا، فيها نكفن وأن البياض نلبس أن والسالم الصالة عليه النيب أمر وكذلك
 وجتد أبيض، النهار كان  وهلذا األلوان؛ من غريه من أكثر النفس يبهج البياض أن شك وال ،«ثيابكم
 .الليل جاء إذا ما خبالف الفجر طلع إذا السرور

 .أيضا جاز واحدة بلفافة كفن  وإن جاز، األبيض بغري كفن  وإن
( قميص فيها ليس: )-أي عائشة– وقوهلا(: 2/525وقال العالمة العثيمني أيضا يف شرح البلوغ )

 صلى النيب أن: أي الرأس؛ ملبوس: هي( عمامة وال) باألكمام، املعروف الثوب هذا هو: القميص
 املتبادر املعىن هو هذا عمامة، وال بقميص يكفن ول الثالثة، األثواب هذه يف كفن  وسلم عليه هللا
 ثالث أهنا: أي عمامة، وال قميص فيها ليس املعىن أن: العلم أهل من زعم من وأما احلديث، من

 القميص،: أثواب مخسة يف الرجل يكفن أن املشروع وأن والعمامة، القميص على زائدة أثواب
 وال قميص فيها ليس: )قوهلا أن: والصواب اللفظ، من بعيد فهذا ِبا يلف أثواب وثالثة والعمامة،

 خرق من قطعة عن عبارة الكفن أن يتبني حىت احلي كلباس  امليت لباس أن يظن قد ما تنفي( عمامة
 بعد بعض فوق بعضها اللفائف توضع أن ذلك وكيفية: العلماء قال إدراًجا، ِبا يدرج امليت ِبا يلف

 عليه يرد مث األمين، العليا اللفافة طرف يردُّ  مث عليها امليت ويوضع حنوه، أو بالبخور تطيب أن
 أكثر جيعل أن وينبغي: قالوا كذلك،  الثالثة يف مث كذلك،  حتتها الت الثانية يف يفعل مث األيسر،
 محل مع تنتشر لئال يعقدها القرب، يف العقد وُيل الثالث اخلرق هذه يعقد مث الرأس، عند الفاضل

 .حتل   فإهنا القرب إىل وصل فإذا به، واملشي امليت
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 أن املشروع من ليس وأنه أثواب، ثالثة يف الرجل يكفن أن املشروع أن: احلديث هذا من فيستفاد
 .عمامة وال قميص فيها يكون

 عليه هللا صلى النيب حث ذلك على دل وقد أبيض، يكون أن الكفن يف األفضل أن: منه ويستفاد
  من: )لقوهلا القطن من الكفن يكون أن األفضل أن على يدل وهل البياض، لباس على وسلم

 أن األفضل إن: يقال أن ُيتمل وهذا هذا، ُيتمل به؟ اعتبار ال فردي وصف هذا أن أو ،(كرسف
 فيه يكون قد غريه وألن امليت؛ بدن يف فيؤثر حارًا، يكون الغالب يف الصوف ألن القطن؛ من تكون
 .حرام فهو احلرير وأما ومفاخرة، مباهاة

 صلى النيب لقول وردائه؛ إزاره يف إحرامه ثياب يف يكفن احملرم فإن احملرم، احلديث هذا من ويستثىن
 ذكر فكل وإال مستثىن، فهذا ،(ثوبيه يف كفنوه: )راحلته وقصته الذي الرجل يف وسلم عليه هللا

 مجيع يسرت واحد ثوب الواجب األثواب؟ الثالثة هذه من الواجب هو وما هذا، يف يكفن أن يسن
 ا.ه  امليت

 امليت نلبس أن جيوز هل(: 13/464وسئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )
 .بذلك أفيدونا بيضاء؟ أثواب بثالثة بلفه نقوم مث وعمامة، وسرواال قميصا
  وإن بأس، فال ولفافة وإزار قميص يف كفن  وإن األفضل، هو هذا لفائف ثالث األفضل: فأجاب

 صلى بالنيب فعل كما  األفضل هو هذا لفائف ثالث األفضل ولكن بأس، فال واحد لفافة يف كفن
 ا.ه  وسلم عليه هللا

 من امليت أن هللا رمحهم العلماء كالم  من فهمنا لقد (:8/362وسئل علماء اللجنة الدائمة )
  يف خالف عندنا وصار أثواب، مخسة يف يكفن النساء من وامليت أثواب، ثالثة يف يكفن الرجال
 لنا الكتابة مساحتكم من مث هللا من نرجو. والقناع اخلمار اللفة يف الفعلية والصيغة التكفني، كيفية

  إذا اللفة كيف  وإفهامنا وحتديده، والقناع، اخلمار وضع وكيف والنساء، للرجال الفعلية الصيغة عن
 الكفن، يربط وهل القرب، يف امليت وجه يكشف وهل ضيق، القماش وعرض عريضا، امليت كان
 أم باملاء خلطه بعد القرب طينة من رأسه عند ُيط وهل ال، أم القرب يف يفك فهل ربط هناك كان  وإذا
 ال؟

 مث مستلقيا، عليها ويوضع بعض، فوق بعضها يبسط أثواب، ثالثة يف الرجل يكفن: أوال فأجابوا:
 عرض كان  وإذا والثالث، الثاين الثوب وهكذا بعض، على بعضها يليه الذي الثوب أطراف ترد

 يف وضع إذا العقد حتل مث الكفن ويربط سرته، يكفي ِبا فيوصل امليت لتغطية يكفي ال القماش
 .القرب
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 وما الرأس على القناع مث اجلسد، على قميص مث حوهلا، وما العورة على باإلزار تكفينها يبدأ واملرأة
 واملرأة الرجل تكفني شأن يف وصف وما للرجل، بالنسبة املذكور النحو على بلفافتني تلف مث حوله،

 .كفى  يسرته واحد ثوب يف منهما واحد كل  كفن  وإن األفضل، هو
 .ذلك على الدليل لعدم امرأة؛ أو رجال كان  سواء القرب، يف امليت وجه يكشف ال: ثانيا
 بل امليت، رأس عند باملاء خلطه بعد القرب طينة من شيء وضع مشروعية على يدل ما نعلم ال: ثالثا

 ا.ه  بدعة ذلك حتري
 واحدة رقعة الشيخ فضيلة يا امليت كفن  هل وسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب:

 مخس كان  إذا إال امليت تكفني جيوز ال قال شيخ بلدنا يف عندنا ألن طبقات عدة هناك أن أم
 .صحيح هذا هل طبقات
 اجلواب
 الكفن وأما امرأة أم رجل كان  سواء امليت مجيع تسرت واحدة قطعة فيه تكفي امليت كفن:  الشيخ

 امليت يوضع مث بعض فوق بعضها جيعل بيض أثواب ثالثة يف الرجل يكفن فإنه واألفضل األكمل
 رجليه وعلى رأسه على تثىن مث األخرية مث الوسطى مث امليت على العليا اللفائف طرف ترد مث عليها
 من العلماء فمن املرأة أما حتل فإهنا قربه يف وضع فإذا عليه والصالة محله عند تنتشر ال حىت وتربط

 وإن ولفافتني وقميص ومخار إزارا أثواب مخسة يف تكفن أهنا قال من العلماء ومن كالرجل  أهنا قال
 . ذلك يف كاف  مجيعه يسرت واحد فثوب يتيسر ل وإن خري فهو ذلك تيسر

 .الرجل تكفني كيفية(:  13/242جاء يف املوسوعة الفقهية ) )فرع(:
 هللا رسول عن روي ملا ، ِبا التكفني قبل وترا أوال تطيب أي جتمر األكفان أن إىل الفقهاء ذهب
 مما الغسيل أو اجلديد الثوب وألن وترا فأمجروا امليت أمجرمت إذا:  قال أنه وسلم عليه هللا صلى

 وأوسعها اللفائف أحسن تؤخذ أن املستحب مث ، املمات بعد فكذا ، احلياة حالة يف وجيمر يطيب
 وجيعل.  ثيابه أفخر الظاهر جيعل احلي عادة هذا فإن ، حسنها للناس الظاهر ليكون أوال فتبسط

 مث وكافور حنوط فوقها وجيعل ، عليها والسعة احلسن يف تليها الت الثانية تبسط مث ، حنوط عليها
 شيء النعش على وال العليا وجه على جيعل وال ، وكافور حنوط فوقها وجيعل الثالثة فوقهما تبسط

 امليت ُيمل مث حنوطا أكفاين على جتعلوا ال:  قال عنه هللا رضي الصديق بكر أبا ألن ، احلنوط من
 احلنوط فيه فيجعل قطن ويؤخذ ، جيفف ما بعد ظهره على مستلقيا الكفن على ويرتك بثوب مستورا
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 عليه وجيعل القطن يؤخذ أن ويستحب،  1التبان يشد كما  عليه ويشد أليتيه بني وجيعل والكافور
 عليه وجدت إن نافذة جراح وعلى واألذنني والعينني واملنخرين الفم على ويرتك والكافور احلنوط
 كما  ، السجود مواضع على ويرتك قطن على والكافور احلنوط وجيعل ، رائحته من يظهر ما ليخفى

 املواضع هذه وألن 2بالطيب مساجده تتبع:  قال أنه عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن روي
  . بالطيب فخصت بالسجود شرفت

 يثىن بأن عليه الكفن يلف مث ، تطيب إذا احلي يفعل كما  بالكافور وحليته رأسه ُينط أن ويستحب
 على األمين يلي والذي ، األمين شقه على األيسر شقه يلي الذي طرفه امليت يلي الذي الثوب من

 مجع عليه الكفن لف وإذا ، كذلك  والثالث الثاين يلف مث ، بالقباء احلي يفعل كما  ، األيسر
 جيعل رجليه عند فضل وما ، بلغ حيث إىل وصدره وجهه على ورد ، العمامة مجع رأسه عند الفاضل

 يف وضع فإذا ، احلمل عند انتشارها خيفة بشداد عليه األكفان تشد مث ، والساقني القدمني على
 القميص يلبس أنه إال فكذلك احلنفية عند أما.  واحلنابلة الشافعية عند هذا ، الشداد حل القرب
 . كذلك  الرداء وهي اللفافة تعطف مث سبق ما ِبثل عليه اإلزار يعطف مث قميص له كان  إن أوال
 ذلك فوق واللفائف القميص حتت الساق نصف إىل السرة فوق من اإلزار فيكون املالكية عند أما

 املخرجني من خيرج ما خيفة فخذيه بني قطن على تشد خرقة وهي احلفاظ عليها ويزاد تقدم ما على
 .3منهما خيرج ما خيفة وأنفه فمه على جيعل قطن على توضع خرقة وهو واللثام ،

 
 املرأة( أكفان)باب عدد 

 البنة غسلها قصة يف عنها هللا رضي عطية أم حديث شرح حتت( 3/133) الباري فتح يف جاء
 قال (إياه أشعرهنا) إزاره إليها ألقى أن بعد وسلم عليه هللا صلى النيب وقول، عليه هللا صلى النيب

                                                           
 ( . الصحاح خمتار)  للمالحني يكون وقد املغلظة العورة يسرت شرب مقدار صغري سروال:  التبان 1
 البدائع - وقدماه وركبتاه ويداه وأنفه جبهته وهي السجود مواضع بأهنا - هنا املساجد - البدائع صاحب فسر 2
1  /308 . 

/  2 الطالبني وروضة ، 149/  5 واجملموع ، بعدها وما 465 ، 464/  2 واملغين ، 308/  1 البدائع 3
 . 298/  1 اجلليل منح وشرح ، 320/  1 الطالب وكفاية ، 113
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 عطية أم عن حفصة عن هشام عن الشهيد بن حبيب بن إبراهيم طريق من اجلوزقي وروى :احلافظ
 .1اإلسناد صحيحة الزيادة وهذه( احلي خيمر كما  ومخرناها أثواب، مخسة يف فكفناها) قالت

                                                           
 ليست لكنها:  قلت(: معلقا على كالم احلافظ: 5844قال العالمة األلباين يف الضعيفة حتت احلديث رقم ) 1

 : بيانه سيأيت ما على - أيضا - صحيح غري سندها يكون ورِبا ، املنت صحيحة
 رواية من(  48 ص)  اجلنائز أحكام يف خرجتها كنت  وقد ، للقصة الثقات لرواية وخمالفتها فلشذوذها:  األول أما

 يف زيادة كل  ووضعت ، طرقهم يف وردت الت الزيادات خمتلف منها واستخرجت ، وغريهم الستة الكتب أصحاب
 تصحيح وعن عنها - فيه هللا بارك - الطلبة أحد فسألين ، الزيادة هذه منها وليس ، القصة من الالئق مكاهنا
 الكتب يف القصة مدار أن الكرمي القارئ أيها فاعلم.  البيان وهاك ، عنه جوابا التحقيق هذا فكتبت ، هلا احلافظ
 فيها ليس وكلها ، عديدة طرق منهما واحد ولكل ، عطية أم عن سريين ابين وحفصة حممد على آنفا إليها املشار

 فيها الوهم شبهة حمل هو من ، ِبا تفرد الذي اإلسناد يف ينظر أن الباحث على جيب احلالة هذه ففي ، الزيادة تلك
 : رجلني إال جند فلم ،

 كما  لبعضهم فيه يسري كالم  على ، الشيخني رجال من ثقة وهو ؛ - القردوسي حسان ابن وهو - هشام:  أحدمها
 . يأيت

 ووثقه ؛ فقط النسائي رجال من وهو ، الشهيد بن حبيب بن إبراهيم:  واآلخر
 . فيه تكلم أحدأ أر ول ، وغريه هو

 . ذاك أو هذا بني الزيادة هذه يف اخلطأ تعصيب يف النظر فيرتدد ، كذلك  األمر كان  وإذا
 : شعبة فيه قال فقد ؛ هشام أما
 مها ؛ الزيادة دون عنه القصة هذه أخرجا وقد ، تقدم كما"   الصحيحني"  رجال من كونه  مع" .  ُيفظ يكن ل" 

 : وهم خمتصرا وبعضهم مطوال بعضهم ؛ الثقات من مجع عن األئمة من وغريمها
 ( . 6/  408)  وأمحد ،(  266/  1)  والنسائي ،(  1263)  البخاري رواه.  سعيد بن ُيىي - 1
 . أيضا وأمحد(  48/  3)  مسلم رواه.  هارون بن يزيد - 2
 ( . 2144)  داود أبو.  األعلى عبد - 3
 ( . 520)  اجلارود ابن.  يعلى - 4
 ( . 402/  3)  الرزاق عبد مصنف.  الثوري - 5
 ( . 84/  5)  أمحد.  جعفر بن حممد - 6
 ( . 407/  6)  أمحد.  األزرق يوسف بن إسحاق - 7

 على ذلك محلنا ؛ الزيادة دون هشام عن القصة روايتهم على السبعة الثقات هؤالء اتفاق إىل نظرنا فإذا:  قلت
 ، للثقات الثقة ملخالفة ؛ شاذة الزيادة فتكون ، دوهنم عنه بروايتها تفرد الذي حبيب بن بإبراهيم اخلطأ تعصيب
 حممد ومتابعة ، وغريمها"  الصحيحني"  يف له وغريه السختياين أيوب متابعة استحضرنا إذا شذوذها من تأكدا ونزداد

 ِبا أخطأ ، يقينا شاذة فهي ، الزيادة تلك يذكروا ل هؤالء كل  ، عندمها أيضا ذلك على حفصة ألخته سريين بن
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 عليه هللا صلى - هللا رسول بنت كلثوم  أم غسل فيمن كنت) :قالت الثقفية قائف بنت ليلىوعن 
 مث اخلمار، مث الدرع، مث احلقو، - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أعطانا ما أول فكان - وسلم

  معه الباب عند - وسلم عليه هللا صلى - هللا ورسول اآلخر، الثوب يف بعد أدرجت مث امللحفة،
 .1(ثوبا ثوبا يناولناها كفنها

                                                                                                                                                  

 فقد ؛ هشام خبالف ، أحد فيه يتكلم ل إبراهيم أن دام ما: يقال أن ميكن لكن .هشام على حبيب بن إبراهيم
 أخرى علة فهذه ، الثالثة الطبقة املدلسني طبقات يف أورده احلافظ رأيت مث - حفظه يف شعبة تكلم سلف مما عرفت

 ، الزيادة دون بالقصة ُيدث كان  الغالب على أنه:  أي. منه الوهم يكون أن فيمكن ،-الزيادة هذه عنعن قد فإنه ؛
 هذا ،حبيب بن إبراهيم ِبا عنه فتلقاها الزيادة مع ِبا حدث أخرى ومرة ، السبعة الثقات أولئك كذلك  عنه فتلقاها
 . أعلم وهللا.  أميل األول االحتمال إىل النفس لكن ؛ حمتمل

 يذكروا ل إبراهيم فإن ؛ بينهما الوسيط من وإمنا ؛ إبراهيم من وال هشام من ليس اخلطأ أن وهو: ثالث احتمال ومثة
 التهذيب يف احلافظ وحكى ،(  462)  الصحيحة يف خمرج عنه وحديثه فقط، أبيه عن وإمنا هشام، عن رواية له

 فيكون ، يعرف ال ممن ومالك أبيه غري وهشام إبراهيم بني يكون أن فيحتمل مالك عن روايته ذكر أنه اخلطيب عن
 على مبين االحتمال وهذا ِبا وهشام إلبراهيم عالقة وال ، أجله من منكرة الزيادة فتكون ، اإلسناد هذا علة هو

)  العمدة يف نقله العيين أن ويبعده" أبيه عن: "إبراهيم قول الطابع أو الناسخ من"  الفتح"  من يسقط ل أنه افرتاض
 الزيادة هذه أن ؛ القول ومجلة أعلم وهللا، أنا نقلته كما  - عادته هي كما  - تصرُيا ال تلوُيا الفتح عن(  46/  8
 .التوفيق ويل وهللا.  بيانه سبق الذي التفصيل على نكارهتا أو لشذوذها ؛ تصح ال
 يف والطرباين ،(19/ 1) األوسط يف والبخاري ،(3157) داود وأبو ،(الرسالة - 106/ 45) أمحد أخرجه 1

 ،(1041) الصغرى ويف ،(7 - 6/ 4) الكربى يف والبيهقي ،(2529) األوسط، ويف ،(46 رقم/ 25) الكبري
ضعفه  واحلديث( حكيم بن نوح ترمجة) الكمال هتذيب يف واملزي ،(260 - 259/ 7) الغابة أسد يف األثري وابن

 حممد حديث من إال نعرفه ال غريب حديث هذا: املهذب ألحاديث خترجيه يف أيضا عساكر ابن وقالابن القطان، 
 بن العاص أيب زوج زينب هي هذه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ابنة: السنن خمتصر يف املنذري قال، و إسحاق بن

 ذكره وقد. كلثوم  أم أهنا: السري أهل بعض وذكر املروي أكثر هو هذا وسلم عليه هللا صلى بناته أكرب وهي الربيع،
،  ببدر وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول توفيت كلثوم  أم ألن األول، والصحيح مقال، إسناده ويف بعد، فيما داود أبو

، وقال إسناده حسن إال رجال ال أحتقق حاله(: 5/205(، وقال النووي يف اجملموع )5/219كما يف البدر املنري )
فيه نوح بن حكيم قال ابن القطان جمهول وفيه داود قال ابن القطان ال يدرى (: 2/258الزيلعي يف نصب الراية )

/ 2) القناع كشف  يف البهويت وقال غريب، إسناده: بقوله( 224/ 1) الفقيه إرشاد يف كثري  ابن ضعفه، و من هو
 ومن األرنؤوط وقال، (723) اإلرواء يفو  داود، أيب ضعيف يف األلباين العالمة وضعفه ضعف، إسناده يف(: 108

 بن حممد سوى عنه يرو ل إذ الثقفي، حكيم بن نوح جلهالة ضعيف إسناده(: 106/ 45) املسند حتقيق يف معه
 .جمهول احلافظ وقال يعرف، ال: الذهيب وقال املقاطيع، يروي: وقال" الثقات" يف حبان ابن وذكره إسحاق،
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: العلم أهل من كثري  فقال املرأة كفن  عدد يف واختلفوا (:5/356قال ابن املنذر يف األوسط )
 األوزاعي، قال وبه سريين، بن وحممد والشعيب، النخعي، قال كذلك  أثواب مخسة يف املرأة تكفن

 نقول وكذلك: ابن املنذر بكر أبو قال الرأي وأصحاب ثور، وأبو وإسحاق، وأمحد، والشافعي،
: " يقول عطاء وكان ،ثياِبا جيمع وسطها على يشد لطيف وثوب ولفافتان، ومخار، درع، يكون
: موسى بن سليمان وقال ،" فيه تلف وثوب به، تلف الدرع حتت وثوب درع، أثواب ثالثة يف تكفن

 ا.ه   فيها تدرج ولفافة ومخار درع" 
 واحلنفية، الشافعية، من الفقهاء قال(: 275 – 273/ 3) التثريب طرحوقال ابن العراقي يف 

 يف تزيد ألهنا الرجال، وبني بينها ففرقوا أثواب، مخسة يف املرأة تكفني يستحب: وغريهم واحلنابلة،
 على يدل ما" داود أيب سنن" ويف. املوت بعد فكذلك عورهتا، لزيادة السرت، يف الرجال على حياهتا
 يف اخلمسة ليست: الشافعية قال لكن وسلم، عليه هللا صلى  النيب بنت كلثوم  أم تكفني يف ذلك
: املالكية وقال. الثالثة على خيريون كما  الورثة، خيري نقول حىت الرجل حق يف كالثالثة  املرأة حق

 .آكد حقهن يف وهي والنساء، للرجال مستحبة اخلمسة إىل الثالثة على الزيادة
 أهنا هذا وظاهر فيه، مخار ال وقميص، لفافتني، يف تكفن: تبلغ ل إذا اجلارية يف حنبل بن أمحد وقال

 سنني تسع بنت كانت  إذا أهنا أصحابه أكثر عنه وروى البلوغ، بعد إال الكفن يف كاملرأة  تصري ال
 .باملرأة يصنع ما ِبا يصنع

, إزار أهنا اجلديد يف الشافعي عن فحكي املرأة، ِبا تكفن الت اخلمسة األثواب يف العلماء واختلف
 املسألة هذه أن الرافعي وذكر. ولفافتان وقميص، ومخار، إزار،: القدمي وعن لفائف، وثالث ومخار،

 واحملاملي حامد، أيب الشيخ عن النووي وحكى. األكثرين عند األظهر وأنه القدمي، على فيه يفىت مما
: قال املزين، عن إال يعرف ال اآلخر القول وأن قميص، يكون أن كتبه  عامة يف للشافعي املعروف أن

 احلنبلي قدامة ابن وحكاه مالك، مذهب وهذا بالقدمي، خمتصا القميص إثبات يكون ال هذا فعلى
: منهم اخلرقي وقال البصري، احلسن عن شيبة أيب ابن ورواه وصححه، وغريهم، أصحابه، أكثر عن

 تشد خرقة األخرى اللفافة بدل فجعل فخذاها، ِبا يشد وخامسة ولفافة، ومقنعة، وإزار، قميص،
 ولفافة، ومخار، وإزار، قميص، اخلمسة األثواب إن: احلنفية قال وكذا أمحد، إليه وأشار فخذاها، ِبا

 اخلامسة أن احلنابلة عند الت الرواية هذه غري وهو ثدييها، فوق تربط خرقة اخلامسة يف قالوا لكنهم
 .منه قريب أنه إال فخذاها، ِبا تشد خرقة
 على تكون وخرقة، ومنطقة، ولفافة، ومخار، درع، يف املرأة تكفن: الشعيب عن شيبة أيب ابن وروى
 املنطقة بدل عنه رواية ويف عليها، تشد الت واخلرقة: قال أنه إال مثله، النخعي إبراهيم وعن. بطنها
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 والرداء، واخلمار، الدرع، يف أثواب، مخسة يف املرأة تكفن: قال سريين ابن وعن. ِبعناه وهو اإلزار،
 أيضا وعنه فخذاها، ِبا ويعصب بطنها، على اخلرقة توضع أيضا سريين ابن وعن. واخلرقة واإلزار،

 يف املنذر ابن وذكر، الثياب فوق اخلرقة تشد: النخعي إبراهيم وعن. الدرع حتت الفخذان ِبا يلف
 ا.ه  ثياِبا جيمع وسطها، على يشد لطيف وثوب ولفافتان، ومخار، درع، أهنا اخلمسة األثواب تفسري
 على دليل ال إذا كالرجل،  ذلك يف واملرأة (:65العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )صوقال 

 أبواب مخسة يفصلى هللا عليه وسلم  ابنته تكفني يف الثقفية قائف بنت ليلى حديث وأما. التفريق
 وفيه وغريه حجر ابن احلافظ قال كما  جمهول وهو الثقفي حكيم بن نوح فيه الن إسناده، يصح فال
 (.258/ 2" ) الراية نصب"  يف الزيلعي بينها أخرى علة

 عند الوقوف الفقهية الناحية من والواجب(: 5844وقال رمحه يف الضعيفة حتت احلديث رقم )
 على الزيادة وعدم ،أثواب ثالثة يف كفن  وسلم عليه هللا صلى النيب أن:  املتقدم عائشة حديث
 بسند(  259/  3)  شيبة أيب ابن روى ما أحسن وما ،املال على وحمافظة للسنة اتباعا ؛ الثالثة

 ال هللا إن ؛ تعتدوا ال أثواب، ثالثة يف الرجل يكفن): عمر قال:  قال سعد بن راشد عن صحيح
 (،املعتدين ُيب
 ألنه ؛ كالرجال  ذلك يف النساء أن فيه شك ال ومما ،عنه هللا رضي الصديق بكر أبو كفن  مثلها ويف

 : وسلم عليه هللا صلى قوله بذلك يشعر كما  ؛ األصل
 صحيح"  و ،(  441" )  املشكاة"  يف خمرج صحيح حديث وهو. (الرجال شقائق النساء إمنا)

 . وغريمها(  234" )  داود أيب
 تكثري ليس(: 165/1) الندية الروضة يف خان حسن صديق قول عنه هللا رضي عمر قول وحنو

 ينتفع ال ألنه ؛ املال إضاعة من لكان به الشرع ورود لوال فإنه ،ِبحمود أمثاهنا يف واملغاالة األكفان
" باجلديد أحق احلي إن: "قال حيث الصديق بكر أبا هللا ورحم ، احلي على نفعه يعود وال امليت، به
 يف وغريه البخاري أخرجه وهذا!(  خلق هذا إن: ) كفنه  يف أثوابه من لثوب تعيينه عند له قيل ملا

 ا.ه ( 721) اإلرواء يف خمرج وهو ، عنه هللا رضي بكر أيب وفاة قصة
 ومخار، إزار،: أثواب مخسة يف املرأة وتكفن»: قوله (:5/311وقال العالمة العثيمني يف املمتع )

 به، يؤتزر ما: واإلزار  .كل  من بعض بدل اإلعراب حيث من «إزار»: قوله .«ولفافتني وقميص،
: واللفافتان .األكمام ذو الدرع: والقميص .الرأس به يغطى ما: واخلمار .البدن أسفل يف ويكون
 .اجلسد مجيع يعمان
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 بعض قال وهلذا جمهوال، راويا فيه ألن نظرا؛ إسناده يف أن إال مرفوع، حديث هذا يف جاء وقد
 وهذا، بعض على بعضها يلف أثواب ثالثة يف: أي الرجل، به يكفن فيما تكفن املرأة إن: العلماء
 الشرعية، األحكام يف والنساء الرجال تساوي األصل ألن األصح؛ هو   احلديث يصح ل إذا   القول

 فاألصل وإال به خص اآلخر، دون باحلكم اختصاصه على الدليل دل فما عليه، الدليل دل ما إال
 .سواء أهنما

 يثبت ل وإن كذلك،  فهو اخلمسة األثواب هذه يف املرأة بتكفني احلديث ثبت إن: فنقول هذا وعلى
 ثوب والواجب»: قوله .الدليل عليه دل ما إال األحكام، مجيع يف والنساء الرجال تساوي فاألصل

 «مجيعه يسرت»: املؤلف وقول .امليت مجيع يسرت واحد ثوب الكفن يف الواجب: أي ،«مجيعه يسرت
 ورائه من رئيت فإن البشرة، ورائه من ترى ال حبيث صفيقا الثوب هذا يكون أن بد ال أنه على يدل

 عن ثياِبم ِبم قصرت الذين الصحابة أن: واجب هذا أن على والدليل .يكفي ال فإنه البشرة
 شيء الرجلني على وجيعل الرأس عند من الكفن جيعل أن والسالم الصالة عليه النيب أمر» الكفن

 يكفن ثياب يوجد ول بثيابه، ُيرتق أن: مثل شيء، يوجد ل فإذا، معروف نبات: وهو ،«اإلذخر من
 يدفن فإنه شيء يوجد ل فإن حزائم، عليه ويلف بدنه على يوضع حنوه أو حبشيش يكفن فإنه ِبا،

 ا.ه  [16: التغابن{ ]استطعتم ما هللا فاتقوا: }تعاىل هللا قول لعموم عليه؛ هو ما على
 واملرأة؟ الرجل ُيكفَّن كيف(:  17/95وسئل العالمة العثمني أيضا كما يف جمموع فتاواه )

 من أخالط وهو احلنوط من شيء بينها يذر مث املعروف، بالبخور أوالً  األكفانُ  تُبخَّر فأجاب:
 سجوده ومواضع ومغابنه، امليت، وجه على احلنوط هذا من جيعل وكذلك للموتى يصنع الطيب
 وهو الكفن، فوق امليت يوضع مث إليتيه، بني وكذلك وشفتيه ومنخريه، عينيه، على قطن يف ويوضع
 امليت جانب من العليا اللفافة طرف يرد مث بعض، فوق بعضها يوضع بيض، لفائف ثالث للرجل
 يرد مث كذلك،  الثالثة مث الثانية باللفافة يفعل مث األيسر، جانبه من طرفها مث صدره، على األمين
 .ويعقدها ورجليه امليت رأس عند من اللفائف طرف

 يُكفَّن كما  املرأة ُكفِ نت  وإن ولفافتني، وقميص، ومخار، إزار،: أثواب مخسة يف ُتكفَّن فإهنا املرأة وأما
 ا.ه  ذلك يف حرج فال الرجل

 بني الفرق... إيضاح أرجو (:13/461وسئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )
 واألنثى؟ الذكر تكفني

 تسرته، الثوب من قطعة قدميه حىت رأسه من مجيعا يسرته ثوب يف-أي الذكر– يكفن مث فأجاب:
 واحدة يبسط لفائف، ثالث يف وسلم عليه هللا صلى الرسول كفن  كما  لفائف ثالث يف واألفضل
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 العقد تربط وسطه وهكذا حبزام، رجليه حتت وما رأسه فوق ما ُيزم مث عليه، تلف مث واحدة فوق
 بعد وأطرافه تربط الرأس فوق أطرافه، من الكفن خيرج ال حىت ووسطه رجليه وعلى رأسه على

 على وتبقى العقد، هذه حل شرع اللحد يف وضع وحني يستقر، حىت وسطه وهكذا تربط، الرجلني
 واملرأة ذلك، كفى  ومئزر ولفافة يعين مقطع، قميص يف كفن  وإن حاهلا، على وتبقى تفك حاهلا،
 مدرعة وقميص إزار قطع مخس أفضل، هذا ولفافتني رأسها على ومخار ومئزر قميص يف تكون
 ينضبط حىت والوسط، الرجلني حتت وما الرأس فوق ما وحتزم بلفافتني تلف مث رأسها، على ومخار

 . ا.ه األفضل هو هذا الكفن،
 أكفان عدد بيان يف شيء يأت ول (:366وقال الشيخ عبد احملسن العباد يف شرح سنن أيب داود )

 الرجال حق يف احلكم فيكون هذا وعلى -أي حديث ليلى بنت قائف– احلديث هذا إال النساء
 هو فاألصل الرجال، حق يف جاء كما  بيض لفائف ثالث يف يلفون أهنم: أي واحد، والنساء

 الرجال، عن النساء به تتميز ثابت شيء يأيت أن إال األحكام، يف والنساء الرجال بني التساوي
 .بيانه سبق كما  ثابت غري احلديث وهذا

 .املرأة تكفني كيفية  (:13/244جاء يف املوسوعة الفقهية ) )فرع(:
 على توضع مث ، الرجل يف تقدم ما على واإلزار اللفافة هلا تبسط:  احلنفية فقال املرأة تكفني وأما

 بني ما شعرها ويسدل ، الدرع فوق صدرها على ضفريتني شعرها وجيعل ، الدرع وتلبس اإلزار
 ذلك فوق اخلمار جيعل مث ، ظهرها خلف شعرها يسدل وال ، اخلمار حتت مجيعا اجلانبني من ثدييها

 فوق األكفان فوق تربط ذلك فوق اخلرقة مث:  الرجل يف قالوا كما  واللفافة اإلزار يعطف مث ،
 .1والبطن الثديني
 خبمار ختمر مث ، القميص تلبس مث ، كعبيها  إىل إبطيها حتت من اإلزار تلبس أهنا إىل املالكية وذهب

 .2واللثام احلفاظ عليها ويزاد ، لفائف بأربع تلف مث ، ورقبتها رأسها به خيمر
 قال ، ثوبني يف تدرج مث ، خبمار ختمر مث ، الدرع تلبس مث ، بإزار تؤزر به املفىت على الشافعية وعند

 .3تنتشر فال ثياِبا ليضم ثوب صدرها على ويشد:  هللا رمحه الشافعي

                                                           

 . 308 ، 307/  1 والبدائع ، 161/  1 اهلندية الفتاوى 1

 . 298/  1 اجلليل منح 2

 . 112/  2 الطالبني وروضة ، 207/  5 اجملموع 3
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 ختمر مث ، القميص تلبس مث ، باملئزر تؤزر مث ، أوال فخذيها على اخلرقة فتشد ، احلنابلة عند وأما
 .1األصح على بلفافتني تلف مث باملقنعة

 
 )باب كفن الصيب(

 املسيب بن سعيد فكان الصيب كفن  عدد يف واختلفوا (:5/357قال ابن املنذر يف األوسط )
.  إسحاق قال وكذلك بأس، فال ثالثة يف كفنوه  وإن خرقة، يف: أمحد وقال ثوب، يف يكفن: يقول
 وروي واحد، ثوب جيزيه :الثوري وقال واحد، إزار وجيزي خرقتني يف يكفن: الرأي أصحاب وقال

 على خرق أو أثواب، ثالثة يف يكفن: ابن املنذر بكر أبو قال ثوبني يف يكفن: قال أنه احلسن عن
 ا.ه  ثوب وجيزي الكفاية، قدر

 ل إذا اجلارية تكفن كم  يف هللا عبد أبا سألت:  املروذي قال (:2/346وقال ابن قدامة يف املغين )
 ولفافتني قميص يف أعصرت قد له بنتا سريين ابن وكفن فيه مخار ال وقميص لفافتني يف: قال ؟ تبلغ

 يلزمها ال البالغ غري وألن كمان  له ليس الذي القميص البقري:  أمحد قال ولفافتني بقري يف وروى
 الكفن يف املرأة حكم يف به تصري الذي احلد يف أمحد عن الرواية واختلفت الصالة يف رأسها سرت

 يقبل ال]  سلم و عليه هللا صلى النيب لقول املروذي رواية يف كالمه  ظاهر وهو بلغت إذا عنه فروي
 وألن كفنها  يف فكذلك صالهتا يف مخار إىل حتتاج ال غريها أن مفهومه[  خبمار إال حائض صالة هللا
 أصحابه أكثر أمحد عن وروى مخار بغري -احمليض قاربت أي- أعصرت وقد ابنته كفن  سريين ابن
 و عليه هللا صلى النيب أن]  عائشة حبديث واحتج باملرأة يصنع ما ِبا يصنع تسع بنت كانت  إذا

 2امرأة فهي تسعا اجلارية بلغت إذا:  قالت أهنا عنها وروي[  سنني تسع بنت وهي ِبا دخل سلم
 ا.ه 

 حياته يف لبسه جبواز قلنا ولو حبرير الصيب تكفني وُيرم (:2/508وقال املرداوي يف اإلنصاف )
 ا.ه  والفروع التلخيص يف قاله

 استحباب يف كالكبري  الصغري الصيب أن مذهبنا (:4/260وقال ابن العراقي يف طرح النثريب )
 بأس فال ثالثة يف كفن  وإن خرقة يف الصيب يكفن أمحد قال قدامة ابن وقال أثواب ثالثة يف تكفينه

                                                           

 . 470/  2 املغين 1

 . 328/  1 قليويب ، 110/  1 اإلكليل جواهر ، 578/  1 احملتار ردوانظر أيضا  2
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 يف بينهم خالف ال وغريهم الرأي وأصحاب والثوري املسيب بن سعيد قال وحنوه إسحاق وكذلك ،
 ا.ه  الرجل فأشبه ذكر ألنه ؛ بأس فال ثالثة يف كفن  إن وأنه جيزئه ثوبا أن

 ،-تعاىل هللا رمحه- املنذر ابن قاله ما األرجح عندي (:19/26العقىب )وقال األثيويب يف ذخرية 
 وهللا. للكبري خمالف الكفن، من بعدد الصيب خيص دليل لنا ليس إذ كالكبري،  الكفن يف فالصيب

 ا.ه  الوكيل ونعم حسبنا، وهو واملآب، املرجع وإليه بالصواب، أعلم تعاىل
 بنت عندي وكان صعبة مالية بظروف مررتوسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب: 

 كان  ِبا تغسيلها بعد ودفنتها به أكفنها ما عندي يكن ول يقول الطفلة هذه وماتت سنة عمرها
 خريا؟ هللا وجزاكم شيء على فهل جسدها على فستان وهو عندي

 أن يشرتط ال الكفن فإن كله  جسدها يغطي ضافيا الفستان هذا دام ما شيء عليك ليس فأجاب:
 فإن هذا وعلى به التكفني جيزئ فإنه امليت جسد سرت مباح ثوب كل  بل معني ثوب من يكون

 .نعم الكفاية فرض به ُيصل عمل وهو شيء فيه عليك ليس هذا عملك
 

 (امليت 1تعميم)باب هل يشرع 
 بيض ميانية أثواب ثالثة يف كفن) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن

 .2(عمامة وال قميص فيهن ليس كرسف  من سحولية
 وثالثة وقميص عمامة منها أثواب مخس يف أهله يكفن كانرضي هللا عنهما ) عمر ابن أن سال عنو 

 .3(لفائف
 على يلف مث امليت وجه على العمامة طرف يسدل) رضي هللا عنهماعمر  ابن كان:  قال نافع عنو 

 .4(وجهه على اآلخر الطرف يسدل مث رأسه، على يلويها مث الذقن، حتت من رأسه
 (.عمامة بال الكفن بابصحيحة )قال البخاري يف 

 وال قميص فيها ليس: )قوله (:9/471) الصحيح اجلامع لشرح التوضيحقال ابن امللقن يف 
 تأويل وهو ذلك يستحب فال موجود الكفن يف ليس أنه على واجلمهور الشافعي محله( عمامة

 ا.ه  عمامة بغري والكفن قميص، بغري الكفن: سيأيت كما  عليه ترجم فإنه البخاري
                                                           

 توضع على رأس امليت. عمامة الكفنمعىن تعميم امليت أن يكون يف  1
 (.941(، ومسلم )1264أخرجه البخاري ) 2
 وإسناده صحيح.  .به سال عن الزهري عن معمر عن( 424/ 3) الرزاق عبد أخرجه 3

 وإسناده صحيح. .به نافع عن أيوب عن معمر أخربنا( 425/ 3) الرزاق عبد أخرجه 4
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 عمامة، وال قميص فيها ليس بيض لفائف ثالث يف الرجل يكفن أن واحلنابلة الشافعية عند األفضل
 يف كان  فإن وغريه، وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من العلم أهل أكثر عند عليه والعمل
 أثواب خبمسة الرجل يكفن أن األفضل املالكية وعند. األوىل خالف لكنه يكره، ل عمامة الكفن

  يف تكن ل ألهنا األصح، يف العمامة فتكره احلنفية عند وأما. ولفافتان وإزار، وعمامة، قميص،: وهي
 يكون أن والسنة شفعا، الكفن لصار العمامة وجدت لو وألهنا وسلم عليه هللا صلى النيب كفن
 من امليت يعمم كان  عنهما هللا رضي عمر ابن أن روي ملا احلنفية، من املتأخرون واستحسنها وترا،
 .1وجهه على العذبة وجيعل أهله

 إيل   أحب والرجل: املدونة يف فقال امليت تعميم وأما (:1/1139قال املازري يف شرح التلقني )
 عندنا امليت شأن من أنه إال. أدري ال: قال احلي؟ يعمم أكما يعمم كيف  له فقلت قال. يُعمم أن
 قال وهكذا. خيمرن والنساء الرجال، من امليت ويعمم: خمتصره يف شعبان ابن عنه وحكى. يعمم أن
 ذراع قدر منها ويكون...  مطرف قال. امليتة وختمر امليت يعمم أن مالك استحب حبيب ابن

 .لذلك امليتة مخار من يرتك وكذلك. وجهه ِبا يغطي
 َتيم بن قدمه املذهب من الصحيح على تعميمه يكره ال (:2/508وقال املرداوي يف اإلنصاف )

 ا.ه  محدان وبن الفروع يف وأطلقهما يكره األصحاب بعض وقال واحلاويني الصغرى والرعاية
 ل معناه النووي قال(  عمامة وال قميص فيها ليس) (: قوله 8/295وقال صاحب عون املعبود )

 هكذا آخر شيء الثالثة مع يكن ول غريمها أثواب ثالثة يف كفن  وإمنا عمامة وال قميص يف يكفن
 ال أن ويستحب قالوا احلديث ظاهر يقتضيه الذي الصواب وهو العلماء ومجهور الشافعي فسره
 قميص الكفن يف يكون ال أن يستحب حنيفة وأبو مالك وقال ،عمامة وال قميص الكفن يف يكون

  .انتهى عمامة وال
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيها كفن  الت الثياب يف يكن ل أنه على واجلمهور السندي قال 

  أصال عمامة وال قميص
 استحباِبم يف تابعهما ومن ومالك حنيفة أيب على حجة فيه الرتمذي شرح يف العراقي احلافظ قال 

 مجلة من والعمامة القميص ليس املراد أن على احلديث ومحلوا امليت تكفني يف والعمامة القميص

                                                           

/  2 احملتاج وهناية ، 550/  1 الصغري والشرح ، 225/  2 اجلليل ومواهب ، 315 الطحطاوي حاشية 1
 . 465 - 464/  2 واملغين ، 144/  5 واجملموع ، 450
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 الثياب يف يكن ل أنه املراد بل احلديث ظاهر خالف وهو عليها زائدتان مها وإمنا الثالثة األثواب
 ا.ه  اجلمهور فسره وهكذا مطلقا عمامة وال قميص فيها كفن  الت

 هو: القميص( قميص فيها ليس: )قوهلا (:2/525شرح بلوغ املرام )وقال العالمة العثيمني يف 
  وسلم عليه هللا صلى النيب أن: أي الرأس؛ ملبوس: هي( عمامة وال) باألكمام، املعروف الثوب هذا

 احلديث، من املتبادر املعىن هو هذا عمامة، وال بقميص يكفن ول الثالثة، األثواب هذه يف كفن
 زائدة أثواب ثالث أهنا: أي عمامة، وال قميص فيها ليس املعىن أن: العلم أهل من زعم من وأما
 وثالثة والعمامة، القميص،: أثواب مخسة يف الرجل يكفن أن املشروع وأن والعمامة، القميص على

 ما تنفي( عمامة وال قميص فيها ليس: )قوهلا أن: والصواب اللفظ، من بعيد فهذا ِبا يلف أثواب
 امليت ِبا يلف خرق من قطعة عن عبارة الكفن أن يتبني حىت احلي كلباس  امليت لباس أن يظن قد

 تطيب أن بعد بعض فوق بعضها اللفائف توضع أن ذلك وكيفية: العلماء قال إدراًجا، ِبا يدرج
 مث األيسر، عليه يرد مث األمين، العليا اللفافة طرف يردُّ  مث عليها امليت ويوضع حنوه، أو بالبخور

 عند الفاضل أكثر جيعل أن وينبغي: قالوا كذلك،  الثالثة يف مث كذلك،  حتتها الت الثانية يف يفعل
 واملشي امليت محل مع تنتشر لئال يعقدها القرب، يف العقد وُيل الثالث اخلرق هذه يعقد مث الرأس،

 .حتل   فإهنا القرب إىل وصل فإذا به،
 أن املشروع من ليس وأنه أثواب، ثالثة يف الرجل يكفن أن املشروع أن: احلديث هذا من فيستفاد

  .عمامة وال قميص فيها يكون
 

 (الكفن ضاق إذا )باب
 أجرنا فوقع هللا وجه نلتمس وسلم عليه هللا صلى النيب مع هاجرنا) قال عنه هللا رضي خبابعن 
 فهو مثرته له أينعت من ومنا عمري بن مصعب منهم شيئا أجره من يأكل ل مات من فمنا هللا على

 رجليه غطينا وإذا رجاله خرجت رأسه ِبا غطينا إذا بردة إال نكفنه ما جند فلم أحد يوم قتل يهدِبا
 .1(اإلذخر من رجليه على جنعل وأن رأسه نغطي أن وسلم عليه هللا صلى النيب فأمرنا رأسه خرج

 رسول مسعت أين لوال: فقال سبعا اكتوى وقد خباب، على دخلت): قال مضرب، بن حارثة عنو 
 صلى هللا رسول مع رأيتين ولقد"  لتمنيته"  املوت أحدكم يتمىن ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا
 أيت مث: " قال" .  درهم ألف ألربعني اآلن بيت جانب يف وإن درمها، أملك ما وسلم عليه هللا

                                                           
 (.940(، ومسلم )1276أخرجه البخاري ) 1
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 رأسه على جعلت إذا ملحاء، بردة إال كفن  له يوجد ل محزة لكن: " وقال ،" بكى رآه فلما بكفنه،
 على وجعل رأسه، على مدت حىت رأسه، عن قلصت قدميه على جعلت وإذا قدميه، عن قلصت
 .1(اإلذخر قدميه

 به يبدأ أن أوىل الرأس فتغطية ضاق إذا الثوب أن: وفيه (:9/494قال ابن امللقن يف التوضيح )
 ضاق ولو العورة سرت بعد ذلك أمكن إذا األفضل بتغطية أمر إمنا: املهلب قال .لشرفه رجليه؛ من

 بالذال وهو- اإلذخر من سائره على وجعل عورته بذلك لغطيت وعورته رأسه تغطية عن الثوب
 حمرم باليد ومباشرهتا إليها والنظر واحلياة، املوت حال يف واجب العورة سرت ألن -معروف املعجمة

 البدن جلميع ساترا يكون الكفن أن يقول من على ظاهر وهو. قال كذا  الزوجني، من له حل من إال
 ا.ه  لألكمل طلبا سرته إمنا فالظاهر وإال عورة كله  يصري امليت وأن

 لقلته امليت يسرت ل إذا الكفن أن الفائدة من وفيه(: 6/84وقال العيين يف شرح سنن أيب داود )
 وجد، إن اإلذخر واألوىل وحنوه، حبشيش يغطى مكشوفا بقي فما رأسه، ناحية ومن وجهه، يغطى
 ا.ه  فغريه وإال

 ِبا نغطي أن وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فأمرنا: ) قوله (:4/67وقال الشوكاين يف النيل )
 الرأس يلي مما جعل غريه يوجد ول البدن مجيع سرت عن الكفن ضاق إذا أنه على دليل فيه( رأسه

 شيء فضل فإن العورة سرتت ذلك عن ضاق فإن: النووي قال ،الرجلني يلي مما النقص وجعل
 وقد:  قال العورة يف األصل ومها أهم ألهنما السوأتان سرتت العورة عن ضاق وإن فوقها جعل

 عند البدن استيعاب جيب وال فقط العورة سرت الكفن يف الواجب أن على احلديث ِبذا يستدل
 ل معناه أن فجوابه( غريها يوجد ل) لقوله البدن مجيع من متمكنني يكونوا ل(  قيل فإن)  التمكن

 احلاضرين املسلمني على لوجب واجبا البدن مجيع سرت كان  ولو منرة إال امليت ميلكه مما يوجد
 ألن ذلك عن عاجزين كانوا  قيل فإن عليه وجبت كان  فإن نفقته يلزمه قريب له يكن ل إن تتميمه
 ذلك عن العدو من وباخلوف ِبم واشتغلوا املسلمني من القتلى كثرت  وقد أحد يوم جرت القضية

                                                           

( 1/145) احللية يف نعيم أبو(، و 3682: رقم ، 4/73) الكبري يف الطرباينو  ،(395/ 6) أخرجه أمحد  1
 (:34/551(، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )1615واحلديث صححه العالمة األلباين يف املشكاة )

 وأصحاب" األدب" يف البخاري له روى فقد مضرب بن حارثة غري الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده
  .إسرائيل. ثقة وهو السنن
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 وحنوها ثوب من قطعة منهم واحد مع يكون ال أن دفنه املتولني احلاضرين حال من يبعد أنه وجوابه
 ا.ه 

 سرت السابغ، يتيسر ول ذلك، عن الكفن ضاق فإن(: 59وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )
 من غريه أو االذخر من شئ عليه جعل مكشوفا منه بقي وما جسده، من طال وما رأسه به

 :حديثان وفيه احلشيش،
: رواية ويف) رأسه يلي مما ضعوها: " منرته يف وقوله مصعب قصة يف االرت بن خباب عن: األول
 .عليه متفق"  االذخر رجليه على واجعلوا( رأسه ِبا غطوا
 أين لوال فقال سبعا،( بطنه يف) اكتوى وقد خباب على دخلت: " قال مضرب بن حارثة عن: الثاين

 مع رأيتين ولقد لتمنيته،"  املوت أحدكم يتمنني ال: " يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت
 أتى مث! درهم ألف الربعني االن بيت جانب يف وإن درمها، أملك ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 رأسه على جعلت إذا ملحاء، بردة إال كفن  له يوجد ل محزة ولكن: وقال بكى رآه فبلما بكفنه،
 أخرجه"  االذخر قدميه على وجعل رأسه، عن قلصت قدميه على جعلت وإذا قدميه، عن قلصت

: " وقال.. "  بكفنه أتى مث: قوله دون والرتمذي صحيح، هدوإسنا التمام، ِبذا( 395/ 6) أمحد
 شاهد وله، املوت مني عن النهي أخرى طريق من وغريمها الشيخان وروى، " صحيح حسن حديث

 ا.ه  التالية املسألة يف هللا شاء إن نذكره أنس، حديث من
 فإنه امليت مجيع يشمل كفن  يوجد ل فإن(: 526-525وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )

 حديث الدليل؟ هو ما ذلك، أشبه ما أو شجر أوراق أو بإذخر يكفن وأسفله، البدن أعلى يكفن
 بدت رأسه ِبا غط وا إن بردة إال له وليس أحد يف استشهد فإنه عنه هللا رضي عمري بن مصعب

 جيعلوا وأن رأسه، يغطوا أن وسلم عليه هللا صلى النيب فأمرهم رأسه، بدا رجليه غطوا وإن رجاله
 ا.ه  ينتشر أال ألجل حببل يربط مث الرجلني على يوضع: يعين اإلذخر، من شيًئا رجليه على

 رجليه على وترك رأسه غطي مجيعه يسرت ال ثوباً  إال جيد ل فإن وقال رمحه هللا يف تعليقه على الكايف:
 املوتى كثر  فإن ورق أو حبشيش سائره وغطي عورته به سرت ذلك من أضيق كان  فإن... حشيش

 وقلت القتلى كثرت  قال أنس روى ملا الواحد الكفن يف والثالثة االثنان كفن  األكفان وقلت
 وهو واحد قرب يف يدفنون مث الواحد الثوب يف والثالثة والرجالن الرجل فكفن أحد يوم األكفان
 .حسن حديث
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 ()باب صفة وضع امليت يف الكفن
 بعد يفعل إمنا ذكر ما على ذلك جعل أن اعلم مث (:58-5/54قال ابن الرفعة يف كفاية النبيه )

 ويوضع بثوب مستوراً  مغتسله من امليت فيحمل ذكرناه، كما  بسطها بعد األكفان يف امليت وضع
 مما أكثر رأسه جهة من امليت طول عن الكفن من يفضل ما وجيعل ظهره على مستلقياً  الكفن على
 :امليت على األكفان لف كيفية  يف الشافعي قول اختلف وقد.... آنفاً  الشيخ ذكره كما  رجليه عند

 مث األمين، شقه على يليه الذي الثوب صنفة عليه تثىن إنه -املزين نقله الذي وهو -"األم" يف فقال
 بالساج احلي يشتمل كما  أوالً  ثنيت الت الثوب صنفة يواري حىت األيسر شقه على األخرى الصنفة

 .الطيلسان وهو
 األيسر، الرجل شق على فرتد اليمىن الثوب صنفة تؤخذ": األم" من امليت وغسل القدمي، يف وقال

 .األمين الرجل شق على فرتد اليسرى الثوب صنفة تؤخذ مث
 على القدمي ويف األيسر، اجلانب من البدأة على اجلديد يف نص أنه ذلك وحاصل: البندنيجي قال
 :طرق ثالث على ذلك يف األصحاب واختلف األمين، اجلانب من البدأة أن

 .قولني املسألة يف أن: إحداها
 من األمين شقه يلي ِبا يبتدئ بأنه القطع: -الصباغ وابن الطيب أبو القاضي حكاها -والثانية

 وهذه الشافعي، بني كما  األمين على األيسر شقه يلي ما يثين مث األيسر شقه على فيثنيه الصنفة،
 .الصباغ ابن وضعفها" املهذب" يف صححها

 من يبدأ القدمي يف قوله إن: وقال اجلديد، يف قاله ِبا القطع: هذه عوض البندنيجي حكاها -والثالثة
 صنفة لتكون األيسر، اجلانب من باإلدراج ويبدأ األمين، اجلانب من أوالً  يرفع: يعين األمين، اجلانب
 كما  -واحدة يف أدرجه فإذا هكذا، لفافة بكل يصنع مث اليمني، من الت حتت اليسار من الت الثوب
 على رجليه عند من والفاصل وجهه، على رأسه عند الذي الثوب من الفاضل عطف -وصفنا
" املهذب" يف قال كلها،  حلت اللحد يف وضع وإذا عقدها، عليه تنحل أن خشي فإن رجليه،
 .أعلم وهللا معقود، شيء فيه عليه يكون أن يكره ألنه: وغريه

 ا.ه  طرَّته: -تاء وبعدها مفتوحة ونون مفتوحة بصاد -الثوب وصنفة
 فوق بعضها -الكفن لفائفأي – تبسط مث»: قوله (:5/307العثيمني يف املمتع )قال العالمة 

 .الثالثة مث الثانية، مث ،1األرض على األوىل َتد: أي ،«بعض
                                                           

 أو على المغسلة بعد تنشيفها جيدا. 1



 - 76 - 

 .لألموات تصنع الطيب من أخالط: احلنوط ،«بينها فيما احلنوط وجيعل»: قوله
 يدل هذا فإن ، «حتنطوه وال»: راحلته وقصته الذي يف وسلم عليه هللا صلى النيب قول هلذا ويدل
 .األموات حتنيط عادهتم من أن على
 وأسهل أثبت، مستلقيا وضعه ألن مستلقيا؛ اللفائف على: أي ،«مستلقيا عليها يوضع مث»: قوله

 .الصعوبة من شيء اللفائف هذه إدراج يف وصار انقلب، جنبه على وضع لو إذ فيها، إلدراجه
 الطيب ِبذا فيؤتى أليتيه، بني قطن يف احلنوط من: أي ،«أليتيه بني قطن يف منه وجيعل»: قوله

 .أليتيه بني جنعلها بقطنة منه ونأخذ الثالثة، األكفان بني ما منه فيجعل
 كريهة،  رائحته تكون أن دبره من شيء خرج إذا أنه والغالب دبره، من شيء خيرج لئال: وعللوا
 .الكريهة الرائحة هذه يبعد احلنوط وهذا
 القطن، يف يوضع الذي احلنوط فوق: أي ،«كالتبان  الطرف مشقوقة خرقة فوقها ويشد»: قوله

 .أكمام له ليس الذي القصري السروال: هو والتبان
 ميكن أن أجل من الطرف مشقوقة خبرقة فيؤتى املشقوقة، اخلرقة: أي «ومثانته أليتيه جتمع»: قوله

 .ومثانته أليتيه بني لتجمع تربط: أي تشد، ومعىن تشد، مث مجيعا، الفخذين على إدارهتا
 وهذا هلما، ساترة كانت  إذا إال األليتني مع املثانة جتمع أن ميكن ال ألنه السوءتني؛ على تكون إذا
 .السرت َتام من

 يف وضع الذي احلنوط من الباقي: أي «سجوده ومواضع وجهه، منافذ على الباقي وجيعل»: قوله
 .والشفتان واملنخران، العينان،: وهي وجهه، منافذ على جيعل القطن

 .به تلحقان الوجه من لقرِبما لكنهما الرأس، من األذنني أن مع ،«األذنني»: زيادة الروض ويف
 .املنافذ هذه من اهلوام دخول مينع أن أجل من املنافذ؛ على احلنوط وجيعل
 .القدمني وأطراف والركبتان، والكفان، واألنف، اجلبهة،: وهي السجود، مواضع على وجيعل
 .هلا التشريف باب من هذا بأن ذلك وعللوا

 من احلنوط أما األماكن، هذه يف احلنوط وضع: أي العلماء، من االستحباب سبيل على هذا وكل
 .ذكرنا كما  السنة به جاءت فقد أصله حيث
 أن ينبغي لكن أطيب، يكون ألنه فحسن؛ كله  امليت طيب إن: أي ،«فحسن كله  طيب وإن»: قوله

 الرسول عهد يف يعرف ل وهذا باردا، يكون بل البدن، ميزق رِبا احلار ألن حارا؛ ليس بطيب يطيب
 .الصحابة بعض فعله لكن وسلم، عليه هللا صلى
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  والثالثة الثانية، مث فوقه، من اآلخر طرفها ويرد األمين، شقه على العليا اللفافة طرف يرد مث»: قوله
 من طرفها نرد مث األمين، شقه على امليت تلي الت وهي العليا اللفافة طرف نرد: أي ،«كذلك
  بالثانية نفعل مث هكذا، باألوىل نفعل اليمني، قبل من جاءت الت اللفافة على األيسر اجلانب

 .كذلك  بالثالثة مث كذلك،
 جنمع أن ِبعىن واحدة، مرة الثالث اللفائف طرف نرد أننا الظان يظن لئال هذا املؤلف قال وإمنا

 اللفافة رد أكمل فأوال األيسر، اجلانب على الثالث نرد مث األمين، اجلانب على ونردها الثالث
 على الثالثة مث الثانية، مث يساره، يلي الذي الطرف مث امليت، ميني يلي الذي الطرف فرتد األوىل،

 .الطريقة نفس
 جهة من الفاضل فليجعل طويال، الكفن كان  إذا: أي ،«رأسه على الفاضل أكثر وجيعل»: قوله

 أثبت أيضا هذا ويكون حرج، فال والرجلني الرأس يتحمل كان  وإذا رأسه، على يرده: أي رأسه،
 .اللفائف يعقد: أي ،«يعقدها مث»: قوله .للكفن

 ا.ه  وتتفرق تنتشر لئال عقدها من واحلكمة
 شقه على العليا اللفافة طرف يُ َرد مث): قوله وقال الشيخ حممد املختار الشنقيطي يف شرح الزاد:

 على اللفافة طرف يرد ذكرنا، كما  وسطها يف اللفائف الثالث على امليت يوضع أن بعد .(األمين
  كما  به فيفعل اليمني، يقدم أن له يشرع اإلنسان لبس إذا ألنه لليمني، وتكرمياً  تشريفاً  األمين شقه
 الوضوء وبأعضاء ِبيامينها ابدأن: )بنته تغسيل يف والسالم الصالة عليه قال وقد حياً، يفعل كان
 تطيب أهنا السجود مواضع عن ذكروا ملا ولذلك الوضوء؛ أعضاء وشرف اليمني فشرف( منها

 .شرعاً  لشرفها فذلك
 األيسر شقه من قلب األمين شقه غطى فإذا العليا، اللفافة طرف ويقلب األمين بشقه يبدأ فحينئذ  

 للميت بالنسبة اليمىن جبهتها يبتدئ الثانية اللفافة مث عليه؛ ويردها األمين لفافة على ذلك بعد
 إدراج من فهذا كذلك،  الثالثة مث يساره، على ويقلبها يسراها يأخذ مث األمين، شقه على ويقلبها
 الصحيحة النصوص به وثبتت الشرع فضله الذي التيمن من فيه وملا سنة، وهو الكفن يف امليت

 فوقه، من اآلخر طرفها ويرد: ]هللا رمحه املصنف قال ولذلك وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن
( رأسه عند الفاضل أكثر وجيعل: )وقوله[: رأسه عند الفاضل أكثر وجيعل ،كذلك  والثالثة بالثانية مث

 فعندنا: الرأس جهة الفاضل جنعل أننا على الدليل أما له؛ وتشريفاً  سرته يف أبلغ لكونه وذلك
 يف والسالم الصالة عليه قال فلما الرأس، جهة أو القدم جهة من الفاضل جنعل أن إما: جهتان
 البدن أعلى تشريف على دل( اإلذخر من شيئاً  قدميه على واجعلوا وجهه، ِبا غطوا: )الشملة
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 القدم، جهة من جيعل وال الرأس جهة من الفاضل جيعل إنه: قالوا هنا ومن أسفله، على وتفضيله
 تسع وال البدن، أكثر تسع اللفافة هذه ولكن لفافة، وجدت لو أنه منها فوائد، ذلك على ويتفرع
 بالنيب تأسياً  البدن؛ أعلى جهة من ال األقدام جهة من النقص وجيعل عليه تلف فإهنا كله،  البدن
 .وأرضاه عنه هللا رضي مصعب حديث يف وسلم عليه هللا صلى
 .(القرب يف وحتل يعقدها مث): وقوله

 من وكذلك وسطه؛ من ويعقد رأسه من فيعقد اللفافة، إىل عائد والضمري يربطها، أي(: يعقدها مث)
 وانكشاف الثياب انتشار خوف هو هذا يف والسبب احلال، يقتضيه ما حسب على قدميه جهة
 فلرِبا مربوطة، اللفافة تكون أن إىل ُيتاج احلالة هذه يف فإنه قربه، يف ُديل إذا خاصةً  امليت، عورة
 النساء؛ مع خاصة ُيمد ال ما وحصل العورة فانكشفت مربوطاً  يكن ل إذا اللفائف من انسل

 ا.ه  القرب يف حتل وأهنا األربطة، ِبذه عليهم هللا رضوان الصحابة عن اآلثار جاءت فلذلك
 يف السفينة يف ميت مات لو": األم" يف قال(: 2/544قال الروياين يف حبر املذهب ) )فرع(:
 جيعلوه أن أحببت وإال دفنوه، منه لقرِبم الساحل يف دفنه على قدروا فإن ذكرنا، ما به منع البحر

 وهو فيواروه، جيدونه املسلمني فلعل بالساحل البحر يلقيه أن إىل فيحماله به ويربطومها لوحني بني
 يسعهم، أن رجوت البحر يف وألقوه يفعلوا ل فإن يأكلوه، للحيتان البحر يف طرحه من إيل أحب
 االنتفاخ من ذلك منعه لوحني بني شده إذا ألنه ذلك قال وإمنا هللا، شاء إن يأمثوا ل: أيضاً  وقال
 البحر سواحل على الذين كان  إذا هذا الشافعي قال إمنا: املزين قال بالساحل، البحر وألقاه

 فيدفنوه املشركون يأخذه لئال القرار إىل ينزل حىت بشيء يثقل فإنه مشركني كانوا  إذا فأما مسلمني،
 ال هذا: الطربي القاضي وقال املزين، قاله ِبا بأس ال: أصحابنا بعض وقال. املسلمني قبلة غري إىل

 الزيادة هذه دون الشافعي ذكره ما على املسألة فوجدت" الكبري اجلامع" يف وطلبته للمزين أعرفه
 يف ويطرح يثقل أنه وأمحد عطاء قول هو هذا: قال من أصحابنا ومن أخر، موضع يف ذكرها ولعله
 من ساحل ويف إال حبر من ما ألن هذا، يف املوتى وينتهي دفنه، ميكنهم ل إذا حال بكل البحر

 .القلة إىل فيدفنوه البحر يلقيه رِبا أنه ذكرنا ملا غلط قالوه وما مسلمون، سواحله
 

 (الضرورة عند الواحد الكفن يف اجلماعة تكفني)باب هل يشرع 
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 من الرجلني بني جيمع وسلم عليه هللا صلى النيب كان) قال عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر عنو 
 اللحد يف قدمه أحدمها إىل له أشري فإذا للقرآن أخذا أكثر أيهم يقول مث واحد ثوب يف أحد قتلى
 .1(عليهم يصل ول يغسلوا ول دمائهم يف بدفنهم وأمر القيامة يوم هؤالء على شهيد أنا وقال

 لوال: "فقال به، مثل وقد محزة على مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن) رضي هللا عنه أنس عنو 
 وكثرت الثياب وقلت ،"بطوهنا من ُيشر حىت العافية تأكله حىت لرتكته نفسها يف صفية جتد أن

 قرب يف يدفنون مث: قتيبة زاد الواحد، الثوب يف يكفنون والثالثة والرجالن الرجل فكان القتلى،
 إىل فيقدمه"  قرآنا؟ أكثر أيهم: "عنهم يسأل -وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وكان واحد،
 .2(القبلة

 االثنني تكفني ظاهره(  الواحد الثوب يف يكفنون)  (: قوله8/285قال صاحب عون املعبود )
 جيوز ال إذ واحد قرب واحد ثوب معين املصابيح شرح يف املظهر وقال، واحد ثوب يف والثالثة
  انتهى بشرتامها تتالقى حبيث جتريدها

 كان  أنه احلديث معىن تيمية بن العالمة وعن ،الدفن وكذا لضرورة إال ذلك يفعل ال أشهب وقال 
 يدل بدنه بعض إال يسرت ل وإن للضرورة ببعضه واحد كل  فيكفن اجلماعة بني الواحد الثوب يقسم

                                                           
  (.1343أخرجه البخاري ) 1
 محيد بن وعبد، (36752 رقم ، 7/367) شيبة أىب ابنو ، (12322 رقم ، 3/128) أمحد أخرجه 2
 ، 3/335) والرتمذى ،(3137،  3136) داود وأبو ،(15-3/14) سعد ابنو  ،(1164 رقم ، 1/352)

 والطحاوي، (2939 رقم ، 3/144) والطرباىن ،(4/116) والدارقطىن، (3568) يعلى وأبو ،(1016 رقم
(، 11-4/10) والبيهقي ،(1/365) واحلاكم ،(117و 117-4/116) والدارقطين ،(1/502-503)

حسن غريب ال نعرفه من حديث أنس إال من هذا الوجه ( واحلديث قال عنه الرتمذي: 9/226) احللية يف نعيم أبو
(:إسناده حسن، وحسنه العالمة األلباين يف 2/946، وقال النووي يف اخلالصة )أسامة بن زيد يف روايتهوقد خولف 

 الصحيح رجال ثقات رجاله لغريه، حسن (:19/312صحيح أيب داود، وقال األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )
 إىل أشار وقد الضبط، أهل رتبة عن ينزله كالم  وفيه متابعة، مسلم له روى فقد -الليثي وهو- زيد بن أسامة غري

 1/411" الكبري العلل" يف الرتمذي عنه نقله فيما- البخاري أنس، عن الزهري، عن احلديث هذا روايته يف خطئه
 الرمحن عبد: وقال. زيد بن أسامة فيه غلط حمفوظ، غري أنس عن شهاب، ابن عن زيد، بن أسامة وحديث: فقال-
 .حسن حديث هو أحد شهداء يف هللا عبد بن جابر عن كعب  بن
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 مجلة واحد ثوب يف أهنم فلو 1اللحد يف فيقدمه قرانا أكثرهم عن يسأل كان  أنه احلديث َتام عليه
 على دليل فيه العريب بن وقال ،وإعادته التكفني نقض إىل يؤدي كيال  ذلك قبل أفضلهم عن لسأل

 أو التكليف انقطاع عند إال بالرجل الرجل يلصق أن جيوز فال وإال باملوت ارتفع قد التكليف أن
 ا.ه  العيين قاله للضرورة

 جاز املوتى، وكثرت االكفان، قلت وإذا (:60-59وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )
 عنه هللا رضي أنس حلديث القبلة، إىل قرآنا أكثرهم ويقدم الواحد، الكفن يف منهم اجلماعة تكفني

 ابن االسالم شيخ قال... احلديث(.. به مثل وقد محزة على مر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن)
 ببعضه واحد كل  فيكفن اجلماعة، بني الواحد الثوب يقسم كان  أنه احلديث معىن: " هللا رمحه تيمية

 قرآنا أكثرهم عن يسأل كان  أنه احلديث َتام عليه يدل بدنه، بعض إال يسرت ل وإن للضرورة،
 نقض إىل يؤدي ال كي  كذل قبل أفضلهم عن لسأل مجلة واحد ثوب يف أهنم فلو اللحد، يف فيقدمه
 من قول وأما الصواب، هو التفسري وهذا ،(165/ 3) املعبود عون يف ذكره .وإعادته التكفني

: قال من الصواب عن منه وأبعد تيمية، ابن بينه كما  القصة لسياق خمالف فخطأ ظاهره على فسره
 ا.ه  العادته معىن فال احلديث يف عليه منصوص هذا الن! واحد قرب واحد ثوب معىن

 أنه: املعىن هل( واحد ثوب يف جيمعهم: )قوله (:2/532وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )
 بشرة إنسان كل  بشرة َتس لئال بعضه يف وهذا بعضه يف هذا فيكفن االثنني، بني الثوب يشق

 أقرب فهو الثاين وأما أقرب، فهو األول أما ملتصقني؟ واحد ثوب يف جيمعهم أنه: املعىن أو اآلخر،
: اإلشكال ذلك حلَّه ييسر أن هللا نرجو عظيم إشكال ففيه التقديرين على ولكن احلديث، ظاهر إىل
 كل  أن املعلوم ومن وثياِبم، دمائهم يف أحد أهل دفن وسلم عليه هللا صلى الرسول أن املعروف أن

 ثيابه؟ معه واحد وكل واحد ثوب يف الرجالن جيمع أن إىل ُيتجون فكيف ثوب عليه منهم واحد
 يف الرأس ألن كله؛  اجلسم تشمل حبيث ضافية ليست الثياب إن: يقال أن ذلك على اجلواب
 مكشوفتني؛ تكونا الغالب يف أيًضا والقدمان السالح، من تقي الت البيضة وعليه بارزًا يكون الغالب

 إىل اإلزار تنزيل من الرسول عنه هنى عما انتهوا أهنم -عنهم هللا رضي -الصحابة من املعروف ألن
 االحتمال يرجح وهذا أخرى، ثياب من الكفن يكمل أن فالبد كذلك  كان  وإذا الكعبني، أسفل

                                                           

  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن( )1347عند البخاري ) عنهما هللا رضي هللا عبد بن جابر عنبقصد حديث  1
 قدمه أحدمها إىل له أشري فإذا للقرآن أخذا أكثر أيهم يقول مث واحد ثوب يف أحد قتلى من الرجلني بني جيمع كان

 .(يغسلهم ول عليهم يصل ول بدمائهم بدفنهم وأمر هؤالء على شهيد أنا وقال اللحد يف
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 الرجلني من اجلسم أعلى عن: أيقال وميكن املسألة، وتتم ِبذا ليكمل هذا من يأخذ بأنه األول
 ما واملسألة بعضهما، يضم فقد الرجالن وأما باخلرقة، بينها وسلم عليه هللا صلى الرسول يفصل
 ا.ه  االحتمال هذا مع حىت مشكلة عندي زالت

 خيفى، ال نظر فيه -تعاىل هللا رمحه- املظهري تأويل (:19/220وقال األثيويب يف ذخرية العقىب )
 فكفن: "احلديث آخر يف - عنه هللا رضي - جابر قول يبطله بل احلديث، سياق عن بعيد هو إذ
 واحد كل  فكفن باثنني، الواحد الثوب قطع أنه معناه: بعضهم قول وكذا ،"واحدة منرة يف وعمي أيب

 .أيضا بعيد بقطعة
 وهو احلديث، ظاهر هو كما  واحد، ثوب يف كان  االثنني تكفني أن على ُيمل أن الصواب بل

  .باالعتساف تتحري وال بإنصاف، فتأمل الضرورة، على حممول
 

 حل العقد يف القرب(باب )
 يف مسعود بن نعيم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وضع ملا) رضي هللا عنه قال يسار بن معقلعن 
 .1(العقد يعين ،بفيه األخلة نزع القرب

                                                           

 طريق من(  407/  3)  الكربى السنن يف البيهقي أخرجه.ضعيف (:1763قال العالمة األلباين يف الضعيفة ) 1
 أظنه - يقول أيب مسعت:  قال - خليفة ابن يعين خلف حدثنا النعمان بن سريج حدثنا:  الدوري حممد بن عباس
" .  الدوري قول من أحسبه ،"  أظنه: "  قوله: "  البيهقي وقال.  فذكره - يسار بن معقل ومواله ، مواله من مسعه

"  يف أخرجه فقد ، أيضا شيبة أيب ابن رواية يف ذلك قال فقد ، خليفة بن خلف قول من هو بل ، كال:   وأقول
 وسلم عليه هللا صلى النيب عن معقل من مسعه أظنه ، أبيه عن خليفة بن خلف حدثنا( :  326/  3" )  املصنف

 . بالعلل مسلسل ضعيف إسناد وهذا:  قلت . له والزيادة.. 
 بن عمرو رأى أنه وادعى ، اآلخر يف اختلط ، صدوق" : "  التقريب"  يف احلافظ قال ، خليفة بن خلف:  األوىل
 " . وأمحد عيينة ابن ذلك عليه فأنكر ، الصحايب حريث
 حامت أيب وابن(  191/  1/  2)  البخاري أورده ، يعرف ال ، أشجع موىل الواسطي وهو ، خليفة ه أبو:  الثانية

 يف خلف شك:  الثالثة.  فقط خلف ابنه رواية من(  209/  4" )  الثقات"  يف حبان وابن(  376/  2/  1) 
"  املراسيل"  يف داود أبو فقال ، الروايات بعض يف عنه أرسله قد إنه بل ، تقدم كما  معقل عن للحديث أبيه إسناد

 أبيه عن حدثهم خليفة بن خلف أن - املعىن - العتكي داود بن وسليمان موسى بن عباد حدثنا( :  2/  21 ق) 
 القرب يف األشجعي - حديثه يف عباد قال - مسعود بن نعيم وضع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن بلغه:  قال
 عبد طريق من عقبه البيهقي أخرجه ما ومثله.  اإلسناد ضعيف مرسل احلديث أن ، القول ومجلة . احلديث ...

 وذكر - لسمرة ابن مات:  قال مسرة أخي بن عثمان حدثين:  قال ،(  يسار : األصل)  سيار بن عقبة عن الوارث
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 أدخل فإذا الكفن، انتشار خوف عقدت إمنا ألهنا وذلك دفنه بعد امليت نع العقد حل يستحب
 .زالت هذه العلة القرب
 ألن;  فمستحب,  ورجليه رأسه عند من العقد حل وأما(: "2/191) املغين يف قدامة ابن قال

 وسلم عليه هللا صلى النيب أن) روي وقد,  بدفنه ذلك أمن وقد,  انتشارها من للخوف كان  عقدها
 حنو جندب بن ومسرة مسعود ابن وعن ،( بفيه األخلة نزع القرب األشجعي مسعود بن نعيم أدخل ملا

 . انتهى"  ذلك
 يف وضع إذا ولكن عقدته أكفانه تنتشر أن ختوفت وإن (:2/60وقال السرخسي يف املبسوط )

 ا.ه  زال قد عقدته ألجله الذي املعىن ألن العقد ُيل قربه
 هللا بسم: يقول أن قربه يف امليت لواضع السنة وأن(: 7/411وقال العيين يف خنب األفكار )

 وقد الكفن، انتشار خلوف كان  إمنا ألنه ورجليه؛ رأسه من العقد ُيل وأنه هللا، رسول سنة وعلى
 ا.ه  القرب يف وضعه بعد عنه األمن حصل

 نبش ُيلها أن امللحد نسى فإن القرب، يف العقد وحتل (:134وقال البعلي يف الوض الندى )ص
 ا.ه  عليه الرتاب تسوية بعد ولو

                                                                                                                                                  

 صلى هللا رسول سنة وعلى ، هللا بسم:  فقل ، حلده يف وضعته فإذا ، حفرته إىل به انطلق:  فقال:  قال - باحلديث
 ابن وهو ، هذا عثمان علته ، ضعيف موقوف وإسناده:  قلت.  رجليه وعقد ، رأسه عقد أطلق مث ، وسلم عليه هللا

 رواية من(  155/  5)  حبان وابن حامت أيب وابن البخاري أورده ، يعرف ال ، جندب بن مسرة أخي ابن جحاش
 وصف أنه أيضا ملتنه خلف حفظ وعدم ، الرتمجة حديث ضعف يؤكد مما إن( :  تنبيه. )  عنه فقط سيار بن عقبة
 ادعى ولذلك ، بينهم خالف دون وسلم عليه هللا صلى النيب بعد عاش قد وهو ، األشجعي بأنه مسعود بن نعيم

 وهو - موسى بن عباد لتصريح يتنبه ل فكأنه ، األشجعي غري هو احلديث يف املذكور أن"  اإلصابة"  يف احلافظ
 أيب ابن وروى هذا .أعلم وهللا.  منكر احلديث أن على ويدل ، دعواه يبطل فهذا ، األشجعي بأنه - الثقة اخلتلي
 ، قربه أدخلناه حىت العقد حنل أن فنسينا ، فدفناه ، احلضرمي العالء شهدت: "  قال هريرة أيب عن رجل عن شيبة
 ضعف ختلومن ال التابعني بعض عن أخرى آثارا الباب يف ساق مث" .  شيئا القرب يف نر فلم ، اللنب عنه فرفعنا:  قال

 لذلك فلعله ، السلف عند معروفا كان  القرب يف امليت كفن  عقد حل أن النفس يف االطمئنان يلقي جمموعها لكن ،
 العقد عن(  أوسئل)  ألمحد قلت( : "  158" )  مسائله"  يف داود أبو قال فقد ، أمحد لإلمام تبعا احلنابلة به قال
 فلما ، صغري يل أخ مات( : "  538/  144" )  مسائله"  يف هللا عبد ابنه وقال" .  نعم:  قال ؟ القرب يف حتل

 " . فحللتها ، العقد حل!  هللا عبد يا:  يل قال ، القرب شفري على قائم وأيب ، القرب يف وضعته
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 هللا عبد عن أثر فيه ورد اللفائف عقد حل(: 17/183)اه فتاو  جمموع يف عثيمنيال عالمةال وقال
 ( .العقد فحلو القرب امليت أدخلتم إذا: ) قال أنه عنه هللا رضي مسعود بن
 اخلطاب بن عمر أن - صح إن - فيه ورد ما وغاية ، له أصل فال ، كله  امليت وجه كشف  أما

 . انتهى( " األرض إىل خبدي فأفضوا قربي يف ووضعتموين مت إذا: ) قال عنه هللا رضي
 الروض يف استدل «القرب يف وحتل»: قوله(: 5/310وقال العالمة العثيمني أيضا يف الشرح املمتع )

 امليت وألن «العقد فحلوا القرب امليت أدخلتم إذا»: قال   عنه هللا رضي   مسعود ابن عن بأثر»
 قرب، عن ذكروا مث حتل، أن نسي أنه فرض ولو .َتزق العقد ِبذه مشدودا كان  فإذا القرب يف ينتفخ

 ا.ه  العقد هذه حتل أن أجل من ينبش القرب فإن
 ُيتاج ما فيفعل العقد لعدد بالنسبة أما (:5/307املمتع ) الشرح يف أيضا قال العالمة العثيمنيو 

 إىل ُيتاج وقد الرجلني، وعند الرأس، عند عقدتان، هو إليه ُيتاج ما أقل أن املعلوم ومن إليه،
 .أصال له أعلم ال فهذا عقد سبع تكون أن بد ال أنه وأما الوسط، يف ثالث أو عقدتني

 الكفن؟ عقد حُتَلُّ  مىت (:17/95وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 .أعلم وهللا قربه، يف امليت وضع عند الكفن عقد حُتَلُّ  فأجاب:

 ؟ الكفن يف العقد عدد كم  (:13/128)وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه 
 فال باثنتني اكتفي وإن,  ووسطه وأسفله أعاله يف تكفي الثالث لكن;  حد ذلك يف ليس فأجاب:

 .ينتشر ال حىت الكفن ضبط املهم لكن بأس
 ألكفان(ا)باب هل خترق 

 يرد ول عنه مستغىن إتالف ألنه جائز فغري الكفن شق أما (:2/379قال ابن قدامة يف املغين )
 مسلم رواه (كفنه  فليحسن أخاه أحدكم كفن  إذا) سلم و عليه هللا صلى النيب قال وقد به الشرع

 ا.ه 
 من فيه فلما خير ق ال الكفن كون  وأما (:1/625) املقنع شرح يف املمتعيف  املنجى الدين زين

 ا.ه  امليت فكذلك خمرقاً  قميصاً  يَتخذ أن يقبح احلي وألن، بتحسينه املأمور الكفن تقبيح
 إفساد ألنه ؛«اللفائف ختريق وكره»: الروض يف قال (:5/310وقال العالمة العثيمني يف املمتع )

 تسرته؟ ل خرقتها إذا: قائل قال إذا .هلا
 يف الذي اخلرق تقابل ال أخرى جهة من حتتها الت خرق مث العليا، مثال فخرق تسرته بل ال،: فنقول
 .كذلك  الثالثة مث العليا،
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 خترق فإهنا النباش من خيف إذا: قال العلم أهل بعض ألن هذا؛ الروض صاحب ذكر وإمنا
 خفت إذا: هؤالء فقال األكفان، ويأخذون ينبشوهنا املقابر إىل يأتون سراق هناك كان  ألنه اللفائف؛

 امللك يأخذها لئال السفينة؛ اخلضر خرق كما  عليهم، تفسدها لكي اللفائف؛ فخرق هؤالء من
 ا.ه  خترق ال: قالوا املتأخرين الفقهاء لكن، الظال

 يوجد ألنه اللصوص خاف إذا خيرقه العلماء بعض وقالوقال رمحه هللا يف تعليقه على الكايف: 
 أجل من الكفن خرق هؤالء من خيف فإذا األكفان ليأخذوا القبور ينبشون لصوص باهلل والعياذ
 يتجنبه حىت خمرق القرب صاحب كفن  أن يعلم ال اللص أن املشكلة لكن اللصوص على إفساده

 ما يفعل واإلنسان الكفن ختريق والثاين اللصوص مفسدة األوىل مفسدتان ذلك يف حصل نبشه فإذا
 أن املؤلف قاله ما الصواب فاملهم فعله من فليس عليها أحد تعدى وإذا السنة من عليه يقدر

 .اللصوص وجود مع حىت خترق ال األكفان
 

 الكفن( تبخري)باب 
 .1(ثالثا فأمجروه امليت أمجرمت إذا: )وسلم عليه هللا صلى النيب قال: قال عنه هللا رضي جابر عن

                                                           

 رقم 385/ 1) والبزار ،(11120 رقم ،467/ 2) شيبة أىب وابن ،(14580 رقم 331/ 3) أمحد أخرجه 1
/ 1) واحلاكم ،(3031 رقم ،301/ 7) حبان وابن ،(2300 رقم ،197/ 4) يعلى وأبو ،(كشف  - 813
 الكربى السنن يف كما  معني ابن عنه قال واحلديث( 6494 رقم 405/ 3) والبيهقى ،(1310 رقم ،506

 وأقره واحلاكم حبان، ابن وصححه غلطاً، إال احلديث هذا أظن وال آدم، بن ُيىي إال يرفعه ل(: 405/ 3) للبيهقي
 الصحيح، رجال رجاله(: 26/ 3) اهليثمى وقال صحيح، إسناده(: 956/ 2) اجملموع يف النووي وقال الذهيب،

 صحيح إسناده(: 437/ 1) الرضية التعليقات يف األلباين العالمة وقال ،(75/ 4) النيل يف الشوكاين قال وكذا
(: 411/ 22) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال اختصار، ببعض البخاري وأخرجه مسلم شرط على

 .مسلم شرط على قوي إسناده
 امليت كفن  مجروا: )بلفظ روي احلديث هذا أن( 568/ 3) سننه يف البيهقي ذكر وقد الكفن، تبخري: املراد( تنبيه)

 يف مالك رواه( حنطوين مث مت إذا ثيايب أمجروا: )ألهلها قالت أهنا عنهما هللا رضي بكر أيب بنت أمساء وعن( ثالثا
 من وكفنه امليت جسد يف جيعل ما احلنوط: "املنتقى يف قال(. 568/ 3) الكربى يف والبيهقي( 528) املوطأ

 دون الرائحة من ذكرنا ما منه املقصود ألن لونه دون رُيه منه الغرض ما وكل والكافور والعنرب واملسك الطيب
 صلى النيب لقول, عمرة أو حبج احملرم يشمل ال( امليت تطيب استحباب وهو) احلكم وهذا انتهى،" باللون التجمل

 ويف ،(1206) ومسلم( 1851) البخاري رواه( بطيب َتسوه وال: )بعرفة مات الذي احملرم يف وسلم عليه هللا
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 .ذلك على الصحيحة السنة دلت وقد ، امرأة أم كان  رجال وامليت الكفن، تطييب يستحب
 أن وهو بالعود، امليت أكفان تبخري اجلمهور عند يستحب (:2/121جاء يف املوسوعة الفقهية )

 أن بعد ذلك ويكون. ويطيب رائحته تعبق حىت الكفن به يبخر مث جممر، يف النار على العود يرتك
 .به الرائحة لتعلق الورد ماء عليه يرش

 .وترا فيها امليت يدرج أن قبل األكفان وجتمر
 فأمجروه امليت أمجرمت إذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال جابر، عن روي ما فيه واألصل

 :رأيني على احملرم امليت يف واختلفوا.. ثالثا
 ِبوته، إحرامه انقطع وألنه احلي، على قياسا جتمريه، جواز إىل والشافعية واملالكية احلنفية فذهب
 .التكليف عنه وسقط
 .أكفانه وال هو جيمر فال إحرامه، يبطل ال: احلنابلة وقال

 وكفنوه وسدر، ِباء اغسلوه الناقة وقصته الذي يف وسلم عليه هللا صلى النيب قول ذلك يف واألصل
 ا.ه  1ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه، ختمروا وال طيبا، َتسوه وال ثوبني، يف

 أصحابنا قال واحملرمة احملرم حق يف اال الكفن تبخري يستحب(: 5/197قال النووي يف اجملموع )
 رائحة ِبا تعبق حىت احلي ثياب يبخر كما  يبخر مث وغريه عود علي الكفن جيعل أن ذلك صفة

 كان  فان باملسك مطيب غري العود كون  عوداو الطيب يكون أن ويستحب أصحابنا قال الطيب
 ا.ه  للحديث ثالثا تطييبه ويستحب جاز به مطيبا

 عليه هللا صلى لقوله ثالثا، -أي الكفن– تبخرية (:64وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص
 يف وسلم عليه هللا صلى لقوله احملرم يشمل ال احلكم، وهذا( ثالثا فأمجروه امليت، مجرمت إذا): وسلم
 ا.ه  ... " تطيبوه وال" ...  الناقة وقصته الذي احملرم

 جتمريا؛ التبخري ومسي تبخر،: أي «جتمر»: قوله (:5/306قال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 .فيها الدخان يعلق أن أجل من تبخر؛ مث ِباء، أوال ترش ولكن اجلمر، يف يوضع ألنه

 

 (واحملرمة احملرم تكفني كيفية)باب  

                                                                                                                                                  

 احملرم حق يف إال الكفن تبخري يستحب(: "156/ 5) أيضا اجملموع النووي قال ،(طيبا تقربوه وال: )هلما رواية
 ".واحملرمة

 .332/  2 واملغين ، 209/  5 واجملموع ، 418/  1 والدسوقي ، 162/  2 عابدين ابن 1
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 ، بعرفة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع واقف رجل بينما)  قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن
 وكفنوه ، وسدر ِباء اغسلوه:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، فوقصته راحلته عن وقع إذ
 .1(ملبيا القيامة يوم يبعثه هللا فإن ، رأسه ختمروا وال ، حتنطوه وال ثوبيه يف

:  ميوت احملرم يف قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عنرضي هللا عنهما  عباس ابن عنوأيضا 
 .2(باليهود تشبهوهم وال مخروهم)

 تطييبهما حرم واحملرمة احملرم مات إذا واحلنابلة الشافعية قال (:13/244جاء يف املوسوعة الفقهية )
 ملا احملرمة وجه سرت وحرم. خميطا وإلباسه الرجل رأس سرت وحرم ظفرمها، أو شعرمها من شيء وأخذ
 ناقته وقصته الذي احملرم يف قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنهما هللا رضي عباس ابن روى

 رأسه، ختمروا وال بطيب، َتسوه وال فيهما، مات اللذين ثوبيه يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه: فمات
 .3ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه

 ملا ويطيب، ووجهه رأسه يغطى أي احملرم غري يكفن كما  واحملرمة، احملرم يكفن واملالكية احلنفية وعند
 وال مخروهم: ميوت احملرم يف قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عباس ابن عن عطاء عن روي

 من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا): قال وسلم عليه هللا صلى النيب وألن ...باليهود تشبهوهم
 1الثالثة هذه من ليس واإلحرام،  4(به ينتفع علم أو جارية، صدقة أو له، يدعو صاحل ولد: ثالث

 ا.ه 

                                                           

 .(1206) ومسلم( 1206) البخاريأخرجه  1
 رقم ، 3/394) والبيهقى ،( 2/297) والدارقطىن ،( 11436 رقم ، 11/183) الكبري يف الطرباىن أخرجه 2

 يف والديلمى ،( 238/ 2) أصبهان أخبار يف نعيم وأبو ،( 2-1/ 14/ 63) املختارة يف الضياء ،( 6444
 وقال ، املوصولة حفص رواية أنكر حيث أمحد اإلمام ضعفه واحلديث( 2846 رقم ، 2/169) الفردوس مسند

 وكذلك:  البيهقي وقال مرساًل، عطاء عن ، جريج ابن عن حممد، بن حجاج وحدثين فرفعه، حفص فيه أخطأ هذا: 
 ، وهم وهو حفص رواه كما  جريج ابن عن ، عاصم بن علي عن وروي ، مرسالً  جريج ابن عن ، وغريه الثوري رواه
 األئمة كالم  نقل مث ، يصح ال حديث هذا:  اجلوزي ابن وقال ، عاصم بن علي حديث من الدارقطين استغربه وقد

  يف حزم ابن قال( : 6/326) املنري البدر يف امللقن ابن وقال ، مرسالً  هذا روي بل:  وقال عاصم بن علي يف
 الضعيفة يف األلباين العالمة وضعفه ، حجة ِبثله يقوم ال ، مرسل هذا:  املرسلة عطاء رواية يف الوداع حجة كتابه

(3556.) 
 . 498/  2 واإلنصاف ، العريب الكتاب دار ط 332/  2 الكبري وشرح واملغين ، 157/  5 اجملموع 3

 ( من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.2682أخرجه مسلم ) 4
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/ 5) املروزي منصور بن إلسحاق راهويه وابن حنبل بن أمحد اإلمام مسائل يف كما  أمحد اإلمام سئل
 قال. الطيب يقرب وال وجهه، يغطى ال: قال وجهه؟ يغطى مات إذا احملرم: قلت( 2196
 .قال كما:  إسحاق

 قول إىل ذاهب ذهب إن: قال وجهه؟ يغطي احملرم: قلت( 2187/ 5) السابق املصدر يف وسئل
 قال بأساً، به ير ول ومروان وزيد، عنه هللا رضي عثمان عن يروى أعيبه، ال عنه هللا رضي عثمان

  وجهه به غطى ما يضرب ل وإن وغريه، الذباب من نام إذا وجهه احملرم يغطي أن السنة: إسحاق
 .أفضل كان

 امليت، احملرم رأس ختمري يف العلم أهل اختلف وقد(: 343/ 5) األوسط يف املنذر ابن قالو 
 عمر، ابن قال وبه عائشة، قول هذا املوتى بسائر يصنع كما  به يصنع: طائفة فقالت وتطييبه،
 بالطيب امليت احملرم احلالل ُينط بأن بأس ال: مالك وقال الرأي، وأصحاب واألوزاعي، وطاوس،

 ال: )عباس ابن وقال علي عن القول هذا روي طيبا ميس وال رأسه، يغطى ال: طائفة وقالت.. 
 أبو قال ... وإسحاق أمحد، قال وبه رأسه، خيمر وال بطيب، ميس ال: الشافعي: وقال( رأسه يغطى
 القول إىل مييل الثوري وكان نقول، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن ثبت وِبا: املنذر ابن بكر

 قال ُينط وال رأسه، ويغطى ويكفن، باملاء، يغسل أن وهو: ثالثا قوال عطاء عن روينا وقد باحلديث،
 والسدر باملاء احلي احملرم اغتسال إباحة على يدل: معاين على يدل عباس ابن حديث: بكر أبو

 ختمروا ال أن: )أمرهم وسلم عليه هللا صلى النيب أن وذلك للمحرم، السدر كره  من قول خالف
 ويدل الثياب، من الشفع يف امليت تكفني إباحة على ويدل( احلي احملرم كفعل  طيبا تقربوه وال رأسه،
 كان  وإن قائم إحرامه أن على ويدل ثوبيه، يف يكفن أن فأمر بدأ ألنه املال رأس من الكفن أن على
 وقد ملبيا القيامة يوم يبعث بأنه وأدبر حياته، يف جيتنبه كان  ما وفاته بعد جيتنب أن أمر ألنه ميتا،

 مذهبه، عن للمسألة معىن فال إحرامه، ذهب احملرم مات إذا: قال من فأما وجهه، ختمري يف اختلفوا
 وجهه خيمر أن احلي للمحرم أن رأى من قول وقياس املوتى، بسائر يفعل كما  به يفعل أن يرى ألنه
 وقاص، أيب بن سعد وجهه احملرم خيمر أن بأسا يرى ال كان  وممن امليت، احملرم وجه خيمر: يقول أن

 ثور، وأبو وإسحاق، وأمحد، والشافعي، والثوري، وطاوس، حممد، بن والقاسم هللا، عبد بن وجابر
 واحتج امليت، احملرم وجه خيمر وأن وجهه، احملرم خيمر أن احلديث أصحاب من طائفة وكرهت
 ا.ه  بأحاديث بعضهم

                                                                                                                                                  

 . 298/  1 اجلليل منح وشرح ، بريوت صادر دار ط 127/  2 واخلرشي ، 308 ، 307/  1 البدائع 1
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 يف ويكفن طيبا، يقرب وال وسدر، ِباء يغسل واحملرم: )قال(: 400/ 2) املغين يف قدامة ابن وقال
 فلذلك ِبوته، إحرامه حكم يبطل ال احملرم ألن كذلك  كان  إمنا( رجاله وال رأسه، يغطى وال ثوبيه،
 عن ذلك روي الشعر، وقطع املخيط، ولبس الرأس، وتغطية الطيب، من احملرم جينبه ما جنب

 مالك، وقال. وإسحاق والشافعي، والثوري، عطاء، قال وبه عباس، وابن وعلي، عثمان،
 عن ذلك وروي باحلالل، يصنع كما  به ويصنع باملوت، إحرامه يبطل: حنيفة وأبو واألوزاعي،

 روى ما ولنا، والصيام، كالصالة  باملوت، فبطلت شرعية، عبادة ألهنا وطاوس؛ عمر، وابن عائشة،
 النيب فقال وسلم عليه هللا صلى النيب مع وحنن بعريه، وقصه رجال أن) عنهما هللا رضي عباس ابن

 فإن رأسه، ختمروا وال طيبا، َتسوه وال ثوبني، يف وكفنوه وسدر، ِباء اغسلوه: وسلم عليه هللا صلى
 يوم يبعث ألنه له؛ خاص هذا: قيل فإن عليه، متفق( ملبيا) رواية ويف( ملبدا القيامة يوم يبعثه هللا

 ختصيصه، يرد أن إال مثله، يف حكمه واحد يف وسلم عليه هللا صلى النيب حكم: قلنا ملبيا، القيامة
 أنه - وسلم عليه هللا صلى النيب عن روي وقد الشهداء، سائر يف أحد شهداء يف حكمه ثبت وهلذا
 يف: يقول حنبل بن أمحد مسعت: داود أبو قال، 1(اجلماعة على حكمي الواحد على حكمي: )قال

                                                           

 حتفة يف كثري  ابن وقال ،(25 رقم) املنهاج أحاديث ختريج يف العراقي احلافظ قال كما  اللفظ ِبذا له أصل ال 1
" املزي: أي" احلجاج أبا الدين مجال احلافظ شيخنا عنه وسألت سندا، قط هلذا أر ل(: "180 رقم) الطالب
 يعرف ال(: "123 رقم) املعترب يف الزركشي وقال ،"بالكلية يعرفاه فلم مرارا؛ الذهيب هللا عبد أبا احلافظ وشيخنا

 بعد خمرجه يعرف وال األصول، كتب  يف متكرر مشهور(: "2/ 19ق) الراغب غاية يف امللقن ابن وقال ،"اللفظ ِبذا
 والذهيب؛ املزي عنه وسئل أصل، له ليس(: "25 رقم) املنهاج أحاديث ختريج يف العراقي وقال ،"عنه البحث
( 125) املصنوع يف والقاري ،(416) املقاصد يف السخاوي: منهم مجاعة وأقره العراقي كالم  ونقل" .. فأنكراه

 فاستدلوا األصول؛ أهل ذكره وقد: "وزاد-( 200ص) اجملموعة الفوائد يف والشوكاين ،(430) املرفوعة واألسرار
 يف حجر ابن وقال ،(566) املطالب أسىن يف واحلوت ،(436/ 1) اخلفاء كشف  يف والعجلوين -"فأخطئوا به

 كالم  ونقل ،"احلديث كتب  يف نره ول واألصوليني، الفقهاء كالم  يف اشتهر قد هذا(: "527/ 1) اخلرب اخلرب موافقة
 ،"ثابت معناه لكن: "الزركشي قال ،"يعرفه فلم عنه؛ الذهيب سأل إنه: السبكي قال وكذا: "وزاد السابق، كثري  ابن

 هللا صلى هللا رسول أتيت قالت أهنا رقيقة بنت أميمة) حديث وساقا" معناه يؤدي ما جاء وقد: "حجر ابن وقال
 نسرق، وال شيئا، باهلل نشرك ال أن على نبايعك! هللا رسول يا فقلن. اإلسالم على يبايعنه نسوة يف وسلم وآله عليه
 صلى هللا رسول فقال معروف يف نعصيك وال وأرجلنا، أيدينا بني نفرتيه ببهتان نأيت وال أوالدنا، نقتل وال نزين، وال
 رسول يا بيايعك هلم. أنفسنا من بنا أرحم ورسوله هللا فقلن: قالت وأطقنت استطعنت، ما يف: وسلم وآله عليه هللا
 أو واحدة، إلمراة كقويل  أمراة، ملائة قويل أمنا النساء، أصافح ال إين: وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول فقال ،!هللا

 ،(27052 رقم ،357/ 6) وأمحد ،(983 - 982/ 2) املوطأ يف مالك أخرجه( واحد ألمرأة قويل مثل



 - 89 - 

 سدر، كلها  الغسالت يف يكون وأن. ثوبني يف يكفن أي ثوبيه، يف كفنوه  سنن؛ مخس احلديث هذا
 عليه يصب: موضع يف أمحد وقال املال، مجيع من الكفن ويكون طيبا، تقربوه وال رأسه، ختمروا وال

 شعره، يتقطع ال كي  الشعر، ومواضع رأسه، عرك كره  وإمنا احلالل، يغسل كما  يغسل وال صبا، املاء
 وقال اخلرقي، ذكره الذي وهو رجاله، تغطى ال: عنه حنبل فروى رجليه، تغطية يف عنه واختلف

 من وهم عندي وهو حنبل، غري هللا عبد أيب عن أحد رواه وال األحاديث، يف هذا أعرف ال: اخلالل
 تغطية من مينع وال رأسه، يف الرجل إحرام ألن رأسه، إال احملرم، مجيع يغطى أنه على والعمل حنبل،
 .مماته يف فكذلك حياته، يف رجليه

 بعض يف ألن وجهه؛ يغطى ال: سعيد بن إمساعيل عنه فنقل وجهه، تغطية يف أمحد عن واختلفوا
 ابن حلديث وجهه؛ بتغطية بأس ال: أصحابه سائر عنه ونقل( وجهه وال رأسه ختمروا وال: )احلديث

 الرجل إحرام وألن الرأس، تغطية من املنع إال فيه وليس فيه، روي ما أصح وهو رويناه، الذي عباس
 بعد املخيط احملرم يلبس أن ير ول أوىل، املوت فبعد احلياة، يف وجهه تغطية من مينع وال رأسه، يف

 تفعل كما  ومخرت، القميص، ألبست حمرمة، امرأة امليت كان  وإن حياته، يف يلبسه ال كما  موته،
 ا.ه  موهتا بعد فكذلك حياهتا، يف عليها ُيرم ألنه طيبا؛ تقرب ول حياهتا، يف ذلك
 وهو - رابعا يف ذكر مما ويستثين: عشر حادي(: 49ص) اجلنائز أحكام يف األلباين العالمة وقال

 يف لقوله تطييبه جيوز ال فإنه احملرم، -أوىل والكافور الطيب، من شئ منها غسلة آخر مع خيلط أن

                                                                                                                                                  

 رقم ،149/ 7) والنسائى ،(1597 رقم ،151/ 4) والرتمذى ،(1621) والطياليسي ،(341) واحلميدي
 رقم ،186/ 24) الكبري يف والطرباىن ،(2874 رقم ،959/ 2) ماجه وابن ،(5/ 8) سعد وابن ،(4181
 رقم 148/ 8) والبيهقى ،(147 ،146/ 4) والدارقطين ،(4553 رقم 417/ 10) حبان وابن ،(471

 عنه وقال ،(154ص) والتتبع اإللزامات يف كما  بإخراجه الشيخان الدارقطين اإلمام ألزم واحلديث ،(16345
 املختصر ختريج يف حجر ابن وقال صحيح، إسناده(: 96/ 8) تفسريه يف كثري  ابن وقال صحيح، حسن: الرتمذي
 يف ليس مما املسند الصحيح يف الوادعي وقال ،(529) الصحيحة يف األلباين العالمة وصححه صحيح، حديث

 الشيخ وصححه املسند، حتقيق يف األرنؤوط وصححه الشيخني، شرط على صحيح حديث(: 1539) الصحيحني
 على تعليقه يف مشهور الشيخ وصححه ،(121) رقم احلديث حتت النافلة يف هللا حفظه احلويين إسحاق أبو

 صحيح، إسناده(: 431/ 4) كثري  ابن تفسري صحيح يف العدوي مصطفى الشيخ وقال ،(244/ 3) املوافقات
 غري الشيخني، رجال ثقات رجاله صحيح، إسناده(: 556/ 44) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال

 .احلديث هذا السنن أصحاب هلا روى فقد رقيقة، بنت أميمة صحابيته
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 القيامة يوم يبعث فإنه..  تطيبوه وال: رواية ويف حتنطوه، ال: )قريبا إليه االشارة سبقت الذي احلديث
  تقدم كما  وغريمها الشيخان أخرجه( ملبيا

 احملرم يف وسلم عليه هللا صلى لقوله فيهما مات اللذين ثوبيه يف يكفن واحملرم وقال رمحه هللا أيضا:
 ا.ه  ( .. "فيهما أحرم اللذين) ثوبيه يف وكفنوه: " ... الناقة وقصته الذي

 ؟ احملرمة املرأة تكفن كيف  (:13/128وسئل العالمة ابن باز كما يف جمموع فتاواه )
 ألن;  نقاب بغري ولكن كغريها  وجهها ويغطى ولفافتني وقميص ومخار إزار يف كأمثاهلا  تكفن فأجاب:
 وال به بأس فال النقاب بغري وجهها سرت أما,  النقاب عن احملرمة هنى وسلم عليه هللا صلى الرسول
 ا.ه  حمرمة ألهنا تطيب
 حال تويف إذا احملرم لتغسيل بالنسبة(: 120/ 13) فتاواه جمموع يف كما  رمحه هللا أيضا وسئل

 إحرامه؟
 يلبس وال إحرامه يف ويكفن رأسه وال وجهه يغطى وال يطيب وال يغسل فإنه تويف إذا احملرم: فأجاب
 هللا رسول عن احلديث بذلك صح كما  ملبيا القيامة يوم يبعث ألنه ذلك؛ غري وال عمامة وال قميصا
 أو عرفة قبل وفاته كانت  سواء حجه أعمال من بقي ما عنه يقضى وال وسلم، عليه هللا صلى

 .بذلك يأمر ل وسلم عليه هللا صلى النيب ألن بعدها؛
 أحكامه، يف: أي( كحي  ميت وحمرم: )قوله(: 284/ 5) املمتع الشرح يف العثيمني العالمة وقال

 باق أنه على ذلك فدل( ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه: )وسلم عليه هللا صلى النيب قول ذلك ودليل
 .كاحلي  فهو كذلك  كان  وإذا إحرامه، على
 ِباء اغسلوه: )راحلته وقصته الذي يف وسلم عليه هللا صلى النيب لقول( وسدر ِباء يغسل: )قوله

 .جائز هو بل حبرام، ليس للمحرم السدر استعمال وألن( وسدر
 .الطيب من ممنوع احملرم وألن( حتنطوه وال: )وسلم عليه هللا صلى النيب لقول( طيبا يقرب وال: )قوله
 ُيرم مما غريها أو عمامة أو سراويل أو قميصا الذكر يلبس ال: أي( خميطا ذكر يلبس وال: )قوله
 .احلي على

 (.ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه: )وسلم عليه هللا صلى قوله ذلك ودليل
: وسلم عليه هللا صلى النيب لقول مكشوفا يبقى بل رأسه، يغطى ال: أي( رأسه يغطى وال: )قوله

 التغطية أما احلي، باحملرم يفعل كما  شبهها، أو بشمسية يظلل أن بأس ال ولكن( رأسه ختمروا وال)
 .جيوز ال فهذا عليه، باللف
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، 1(وجهه وال) رواية وأما الوفاة، بعد فجاز احلياة يف اإلحرام حال جائز ألنه يغطى، فإنه وجهه وأما
 .فشاذة راحلته وقصته الذي حديث يف

                                                           
 البخاري، أعلها الزيادة وهذه. احلديث هذا على متفقان أهنما العلم مع البخاري، دون مسلم، ذكرها الزيادة هذه 1

 .وغريهم والبيهقي، واحلاكم،
 حممد ثنا: قال القاضي الرمحن عبد بن حممد بن هللا عبد القاسم أبو حدثنا: شعبة حديث غرائب يف املظفر ابن قال
 عباس ابن عن جبري بن سعيد عن عمرو ثنا قاال وأبان شعبة ثنا قال إبراهيم بن مسلم ثنا قال البخاري إمساعيل بن

 وال ثوبيه يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه وسلم عليه هللا صلى النيب فقال حمرم وهو راحلته عن رجل وقص: )قال
 .رأسه ختمروا ال: والصحيح: -البخاري- إمساعيل بن حممد قال( ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه وجهه ختمروا
 قال املتون تصحيفات على الكالم عند( 148/ 1) احلديث علوم معرفة يف تعاىل هللا رمحه احلاكم هللا عبد أبو وقال

 دينار بن عمرو أصحاب من األثبات الثقات إلمجاع الرواة من تصحيف الوجه ذكر: احلديث سياقة بعد هللا عبد أبو
 .احملفوظ وهو( رأسه تغطوا وال) عنه روايته على
 هو وهذا قتيبة عن الصحيح يف البخاري رواه( 393/ 3) الكربى السنن يف تعاىل هللا رمحه البيهقي اإلمام قال

 فيه الوجه وذكر وحده الرأس يف اجلماعة ورواية( رأسه تغطوا وال) متنه ويف سعيد عن احلكم عن منصور الصحيح،
 وساقوا يشكوا ل الذين اجلماعة ورواية متنه يف منه شك على الوجه فذكر جبري بن سعيد عن الزبري أبو ورواه غريب

 النهي صح قد: اجلوهر يف تعاىل هللا رمحه الرتكماين ابن قال. أعلم وهللا حمفوظة تكون بأن أوىل سياقة أحسن املنت
 أوىل وهذا منه شيء يف وهم وال صحيح والكل الوجه وبعضهم الرأس بعضهم وأفرد بعضهم فجمعهما تغطيتهما عن
 .تعاىل هللا رمحه مسلم تغليط من

....  سفيان عن وكيع عن كريب  أيب طريق من احلديث ساق أن بعد 54/ 5 الكربى يف أيضا تعاىل هللا رمحه وقال
 ذكر دون وكيع عن منري بن هللا عبد بن حممد ورواه كريب  أيب عن الصحيح يف مسلم رواه: والرأس الوجه ذكر فيه

.....  ذلك بعد قال مث. الوجه ذكر دون سفيان عن العدين الوليد بن هللا وعبد كثري  بن حممد رواه وكذلك فيه الوجه
 .الوجه ذكر فيه ليس اجلماعة رواه كما  جبري بن سعيد عن عتيبة بن احلكم ورواه
 من فيها طعن من( وجهه وال: )زيادة(: 448 رقم ،143ص) باز ابن اإلمام مسائل يف كما  باز ابن العالمة وسئل

 األئمة؟
 .مسلم رواه احلديث بل له، وجه ال: ال: فأجاب

 قال(: 94 رقم ،352ص) التعليل مستدرك على والرد الغليل إرواء رتبة علو على الدليل إقامة صاحب وقال
 الوجه ذكر زيادة: املستدرك حكم. الوجه بذكر صحيح(: 1016 رقم 197/ 4) اإلرواء يف األلباين العالمة
 .هللا رمحه الشيخ إليه ذهب كما  صحيحة الوجه ذكر زيادة: عندي الراجح. ضعيفة

 ضعفها شاذة، وهي ،"وجهه تغطوا وال: "زيادة مسلم ويف ثبوته، يف إشكال ال الصحيحني يف احلديث: املستدرك قال
 مسلم رواه قد فقد. -هللا شاء إن- الصواب وهو البخاري، صنيع من تضعيفها ويفهم والبيهقي، احلاكم،

 األلف يف والقطيعي ،(3105) ،(3104) ،(3103) عوانة وأبو ،(145/ 5) والنسائي ،98-( 1206)
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 الكبري السنن يف والبيهقي ،(2780) املستخرج يف نعيم وأبو ،(320) األمايل يف بشران وابن ،(122) دينار
 عوانة أبو ورواه. الثوري سفيان عن طرق من( 105) الوداع حجة يف حزم وابن ،(54 - 53/ 5) ،(391/ 3)
 - 295/ 2) سننه يف والدارقطين ،(12528) الكبري يف والطرباين ،(2038) األعرايي وابن ،(3112)

 طريق من( 12524) الطرباين ورواه. احلديث حسن السلمي هو عامر بن وعمر عامر بن عمر طريق من( 296
 .األزرق علي بن هللا عبد

 ورواه. سوار بن أشعث طريق من( 12526) أيضا ورواه. العطار يزيد بن أبان طريق من( 12525) أيضا ورواه
 .صاحل بن أبان طريق من( 12527) أيضا
 .ليلى أيب ابن طريق من ،(4896) األوسط ويف ،(12529) أيضا ورواه
 .وأبان شعبة، طريق من( 175) شعبة حديث يف البغدادي احلسني أبو ورواه
 العطار، وأبان األزرق، هللا وعبد عامر، بن وعمر الثوري،. )الوراق مطر طريق من( 27) مشيخته يف طهمان وابن

 جبري بن سعيد عن دينار بن عمرو عن تسعتهم( وشعبة ليلى، أيب وابن صاحل، بن وأبان ومطر، سوار، بن وأشعث
 .الوجه بذكر به عباس ابن عن
 ،(2600) وأمحد ،(196 ،145 - 144/ 5) والنسائي ،(101) مسلم فرواه ذلك، على عمرو توبع وقد

 ،(3960) حبان وابن ،(3110) ،(3109) ،(3108) ،(3106) عوانة وأبو ،(2745) والطيالسي
 ،(2783) املستخرج يف نعيم وأبو ،(229) الغيالنيات يف الشافعي بكر وأبو ،(12542) الكبري يف والطرباين
( 446/ 9) تارخيه يف واخلطيب ،(104) الوداع حجة يف حزم وابن ،(393 - 392/ 3) الكبري يف والبيهقي

 .شعبة عن طرق من
 شعبة،) خليفة بن خلف طريق من( 106) الوداع حجة يف حزم ابن طريقه ومن ،(197/ 5) النسائي ورواه

 .الوجه بذكر به عباس ابن عن جبري بن سعيد عن وحشية أيب بن جعفر بشر أيب عن كالمها(  وخلف
 يف والبيهقي ،(2784) املستخرج يف نعيم وأبو ،(3116) عوانة وأبو ،(2395) وأمحد ،(103) مسلم ورواه

 .الوجه بذكر به عباس ابن عن جبري بن سعيد عن منصور عن يونس بن إسرائيل طريق من( 393/ 3) الكبري
 عباس، ابن عن جبري بن سعيد عن سلمة عن منصور عن إسرائيل طريق من( 283 - 282/ 7) اخلطيب ورواه
 .كهيل  بن سلمة حديث من غريب حديث هذا: عمر بن علي قال: وقال
 .بذكره عباس ابن عن سعيد عن الزبري أيب طريق من( 102) مسلم ورواه
 احلكم عن منصور عن محيد بن عبيدة طريق من ،(295/ 2) والدارقطين ،(507) املنتقى يف اجلارود ابن ورواه

 .بذكره عباس ابن عن سعيد عن
 طريق من( 288 - 287/ 8) تارخيه يف واخلطيب ،(3114) عوانة وأبو ،(26) مشيخته يف طهمان ابن ورواه
 .الوجه بذكر عباس ابن عن سعيد عن قتادة عن مطر
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 بذكر به عباس ابن عن جبري ابن سعيد عن مطر طريق من( 12541) والطرباين ،(3113) عوانة أبو ورواه
 .الوجه
 فتابع الوجه، بذكر به عباس ابن عن سعيد عن منصور عن زائدة طريق من( 7527) األوسط يف الطرباين ورواه
 .فيه خمتلف البجلي عمرو بن إمساعيل اإلسناد ويف إسرائيل، زائدة
 اإلسناد ويف به، عباس ابن عن سعيد عن اجلزري الكرمي عبد طريق من( 12538) الكبري يف الطرباين ورواه

 .ضعف
 عن جبري بن سعيد عن احلكم عن قيس أيب بن عمرو طريق من( 273 - 272/ 13) تارخيه يف اخلطيب ورواه

 .الوجه بذكر به عباس ابن
 عن جبري بن سعيد عن بشر أبو نا هشيم نا سالم بن القاسم عبيد أيب طريق من( 293/ 38) عساكر ابن ورواه

 .ذكره بدون هشيم عن الرواة أكثر كان  وإن الوجه، بذكر عباس ابن
 وفيهم الرواة هؤالء ختطئة ألن الرأس، وبذكر الوجه، بذكر حمفوظا احلديث كون  ترجيح له الح الطرق هذه تأمل فمن
 أيها املتأخرين من مسلم اإلمام فهل هللا، رمحه مسلم إليه ذهب كما  عليها، اإلقدام يسوغ ال الثقات من مجع

 .انتهى!. املستدرك؟
 الذي احلديث املسألة أصل: قلت(: 143ص) باز ابن اإلمام مسائل على تعليقه يف مانع بن هللا عبد الشيخ وقال
 - النيب مع واقًفا كان  الذي الرجل قصة يف عباس ابن عن جبري بن سعيد عن طرق من وغريهم وأمحد الستة يرويه
 ِباء اغسلوه: )- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال فمات، راحلته من فوقع بعرفة - وسلم عليه هللا صلى
 ألفاظ له احلديث وهذا(. ملبًيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه؛ ختمروا وال طيًبا َتسوه وال ثوبيه، يف وكفنوه وسدر

 :رواياهتم تفصيل وهذا راويًا، عشر اثنا جبري بن سعيد عن ويرويه متقاربة،
 ذكر وفيه عنه، زهري عن عامر، بن أسود عن هللا، عبد بن هارون عن(: 29) سلم أخرجه: الزبري أيب رواية - 1

 متنه، يف فيه شك على الوجه ذكر»: البيهقي قال. - «ورأسه: قال حسبته - وجهه يكشفوا وأن»: ولفظه الوجه
 مزيد ويأيت البيهقي، كالم.  - اه. «حمفوظة تكون أن أوىل سياقة أحسنَ  املنت وساقوا يشكوا ل الذين اجلماعة ورواية

 . .هللا شاء إن بيان
 .الوجه ذكر بدون. عنه عيينة، بن سفيان عن أمحد أخرجه: حرة أيب بن إبراهيم رواية - 2
 .نفًسا عشرة أربع من أكثر عمرو عن يرويه فاحلديث كثريًا،  ذكرها يف عليه واختلف: دينار بن عمرو رواية - 3
 كالمها  الطنافسي حممد بن علي عن ماجه ابن وأخرجه وكيع؛ عن كريب  أيب عن مسلم أخرجه: الثوري طريق( أ)
 النسائي أخرجه: احلفري داود أبو وكيًعا وتابع. الوجه بذكر عمرو، عن الثوري عن وكيع عن( كريب  وأبو الطنافسي)
 .الوجه ذكر وفيه سفيان، عن احلفري عن الصفار هللا عبد بن عبدة عن( 2714)

 طريق ومن. الوجه ذكر بدون. الثوري عن( 391: 3) والبيهقي ،(3238) داود أيب عند كثري  بن حممد ورواه
: البيهقي وقال. «ثابت خرب»: حزم ابن وقال ،(92: 7) حزم وابن ،(53: 5) البيهقي أخرجه املذكورة مسلم
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 العدين الوليد بن هللا وعبد كثري  بن حممد رواه وكذا فيه، الوجه ذكر دون وكيع عن منري بن هللا عبد بن حممد ورواه»
 .- اه. «الوجه ذكر دون. سفيان عن

 أيب وابن ،(466) مسنده يف واحلميدي ،(1914) املسند يف أمحد: أربعة عنه احلديث روى: عيينة ابن طريق( ب)
 .الوجه ذكر ذلك من شيء يف وليس(. 951) الرتمذي عند عمر أيب وابن ،(2891) مسلم عند شيبة

 .الوجه ذكر فيه وليس. يونس حدثنا هللا عبد بن عتبة أخربنا( 1904) النسائي أخرجه: نافع بن يونس طريق( ج)
 .الوجه ذكر فيه وليس. عنه ُيىي عن( 323) أمحد أخرجه: جريج ابن طريق( د)

 فيه وليس. جريج ابن أخربنا إسحاق، بن شعيب حدثنا يزيد، بن عمران أخربنا( 2858) النسائي أخرجه وكذلك
 .الوجه ذكر

. عمرو عن وهب ابن عن حرملة عن سلم ابن أخربنا( 3928) حبان ابن أخرجه: احلارث بن عمرو طريق( - ه )
 .الوجه ذكر فيه وليس

. الوجه ذكر فيه وليس. محاد حدثنا قال الزهراين الربيع أبو حدثنا( 2892) مسلم أخرجه: زيد بن محاد طريق( و)
[ ومسدد سليمان] كالمها(  1268) مسدد وحدثنا ؛(ح) حرب بن سليمان حدثنا( 1849) البخاري وأخرجه

 .الوجه ذكر فيه وليس. عمرو عن محاد عن
 ذكر فيه وليس(. 41) برقم( 188: 2) الصغري يف الطرباين أخرجه: حيان بن( السني بفتح) َسليم طريق( ز)

 وأشعث العطار، وأبان األزرق، علي بن هللا عبد: من كل  دينار، بن عمرو عن - الوجه ذكر: أعين - ورواه. الوجه
 فما 76: 12) الطرباين عند عنه رواياهتم وكل عامر، بن وعمر مرمي، وأبو ليلى، وابن صاحل بن وأبان سوار، بن

 (.195: 2) الدارقطين كذلك  أخرجها عامر بن عمر ورواية(. بعدها
 ذكر فيها ليس أيوب، عن محاد عن النعمان أبو حدثنا(: 1265) البخاري أخرجها: السختياين أيوب رواية - 4

 بسنده البخاري: أخرجها النسائي طريق وِبثل. الوجه ذكر فيها وليس محاد عن قتيبة عن النسائي وأخرجها. الوجه
. الوجه ذكر فيها وليس. أيوب عن معمر عن الرزاق عبد عن( 376) أمحد وأخرجها ،(1266) سواء ومتنه

 .الوجه ذكر فيها وليس. أيوب عن عروبة، أيب بن سعيد عن جعفر، بن حممد عن( 2591) أمحد أخرجها وكذلك
 ورواها. احلكم عن منصور، عن جرير، عن قتيبة، عن( 1839) البخاري أخرجها: عتيبة بن احلكم رواية - 5

(: 3241) داود أبو رواها وكذا. الوجه ذكر فيها وليس. به جرير عن قدامة، بن حممد أخربنا(: 2856) النسائي
. احلكم عن منصور، عن شيبان، عن حسني، عن أمحد ورواها. الوجه ذكر دون. جرير عن شيبة، أيب بن عثمان عن

 ورواه(. وجهه تغطوا وال: )قال أنه إال بإسناده، إسرائيل حدثنا: أسود برواية أمحد أردفه مث. الوجه ذكر فيها وليس
 سعيد، عن منصور، عن إسرائيل، عن موسى، بن هللا عبيد عن محيد، بن عبد عن(: 291) الصحيح يف مسلم
 وعبد ،(273: 2) برقم عوانة أيب عند قيس أيب بن عمرو خالفه وقد. احلكم إسرائيل فأسقط. الوجه ذكر وفيها

 (.195: 2) الدارقطين عن محيد بن
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 يف إال الوجه يذكرون وال احلكم يذكرون كلهم  محيد، بن وعبيدة قيس، أيب بن وعمرو وشيبان، جرير،: أربعة فهؤالء
 تغطوا وال: )متنه ويف سعيد، عن احلكم عن منصور: الصحيح هو هذا»(: 393: 3) البيهقي قال. عبيدة رواية
: بقوله النقي اجلوهر يف الرتكماين ابن وتعقبه. - اه. «غريب الوجه وذكر وحده، الرأس يف اجلماعة ورواية ،(رأسه

 يف وهم وال صحيح، والكل الوجه، وبعضهم الرأس، بعضهم وافرد بعضهم فجمعهما تغطيتهما عن النهي صح   قد»
 .«. .. مسلم تغليظ من أوىل وهذا منه، شيء
. اجلزري الكرمي عبد عن معمر، عن الرزاق، عبد حدثنا(: 377) أمحد أخرجها: اجلزري الكرمي عبد رواية - 6

. الوجه ذكر فيها ليس(. 8: 12) الطرباين عند اجلزري عن عمرو بن هللا عبيد رواية وكذا. الوجه ذكر فيها وليس
 .خولف وقد ضعيف، وقيس الوجه، ذكر وفيها عنه، الربيع بن قيس طريق من( 8: 12) الطرباين وروى
 :بشر أيب عن فريويه الوجه، ذكر يف عليه واختلف: بشر أيب رواية - 7
 شعبة، عن جعفر، بن حممد عن كالمها  نافع، بن بكر وأبو بشار بن حممد عن ؛(2899) سلم أخرجه: شعبة( أ)

 ،(2854) النسائي وأخرجه. الوجه بذكر( 0260) أمحد أخرجه: جعفر بن حممد وعن. الوجه بذكر بشر، أيب عن
(: 384) ماجه ابن وأخرجه. الوجه بذكر شعبة، عن احلذاء، خالد عن األعلى، عبد بن حممد عن(: 696: 5)

 شعبة، عن أسامة، أيب: طريق من( 396) حبان ابن ورواه. الوجه بذكر شعبة، عن وكيع، عن حممد، بن علي حدثا
 ووكيع، - فيه الناس أثبت من وهو - جعفر بن حممد: الوجه بذكر شعبة عن يروونه أربعة فهؤالء. الوجه بذكر

 .أسامة وأبو احلذاء، وخالد
 دون. به هشيم عن إبراهيم بن يعقوب عن كالمها(  1851) والبخاري ،(2853) النسائي أخرجه: هشيم( ب)

 .الوجه ذكر دون. به هشيم عن( 185) أمحد وأخرجه. الوجه ذكر
 وفيه بشر، أيب عن خليفة، بن خلف عن معاوية، بن حممد حدثنا(: 2857) النسائي أخرجه: خليفة بن خلف( ج)

 .الوجه ذكر
 عن وأخرجه. الوجه ذكر دون. به عوانة أيب عن اجلحدري، كامل  أبو حدثنا( 2898) مسلم أخرجه: عوانة أبو( د)

 .الوجه ذكر دون. به عوانة أبو حدثا عفان
 .الوجه ذكر دون. به عوانة أبو أخربنا النعمان، أبو حدثنا(: 1267) البخاري وأخرجه

 سعيد عن وأيوب، قتادة عن سعيد، عن جعفر، بن حممد عن(: 2591) أمحد أخرجها: دعامة بن قتادة رواية - 8
 فرجع مقرون، هنا لكنه وأمحد؛ معني ابن ُيىي قول يف سعيد من يسمع ل وقتادة. الوجه ذكر دون. ربه جيب بن

 .أيوب إىل احلديث
 .الوجه ذكر دون. سعيد عن عنه، طريقه من( 79: 12) الطرباين أخرجها: السائب بن عطاء رواية - 9

 ذكر دون. عنه صاحل، بن سعيد عن: شريك طريق من( 73: 12) الطرباين أخرجها: عمرو بن فضيل رواية - 10
 .شريك وفيها الوجه،
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 عنه، حسان، بن هشام عن عياض، بن فضيل: طريق من( 81: 12) الطرباين أخرجها: الوراق مطر رواية - 11
 .ضعيف ومطر. الوجه بذكر ،(272: 2) عوانة أبو أخرجها وكذا
  وفيه الربيع، بن قيس وِبا الوجه، ذكر دون سعيد، عن( 436: 11) الطرباين أخرجها: األفطس سال رواية - 12
 .كالم

 وقد البيهقي كالم  وتقدم مسلم، أخرجها الشك، فيها وقع وقد: سعيد عن الزبري أيب طريق: أوالً : مضى ما خالصة
 على يدل مما فهذا ذكره، يف خالف ال الرأس أن مع الرأس، يف وشك الوجه، فحفظ هلا، الزبري أيب حفظ اضطرب

 .ينبغي كما  ُيفظ ل أنه
 :سعيد عن دينار بن عمرو طريق: ثانًيا

 عبد الثوري عن يذكرها وال كريب،  وأبو الطنافسي فذكرها: عليه واختلف عنه، وكيع ذكرها: الثوري طريق من( أ)
 .نظر حمل الثوري طريق يف حمفوظة فكوهنا احلفري؛ داود أبو ويذكرها كثري،  بن حممد وال الوليد بن هللا
 جريج وابن ومحاد عيينة كابن  - احلفاظ كبار  من عمرو أصحاب سائر وأما ذكرهم، تقدم من عمرو عن ورواها( ب)

 .عمرو طريق من منكرة فهي أصال، يذكروهنا فال - سعد بن وقيس احلارث بن وعمرو ويونس
 فلم شيبان إسرائيل وخالف عنه، منصور عن إسرائيل طريق من عنه الزيادة جاءت: سعيد عن احلكم طريق: ثالثًا

 الرتكماين ابن وكالم. حمفوظة غري احلكم طريق يف فالزيادة. قيس أيب بن عمرو وال جرير، يذكرها ال وكذا يذكرها،
 .املوضع هذا مثل يف األوائل طريقة على جييء وال بشيء، ليس املتقدم

 موسى بن هللا عبيد عن محيد بن عبد طريق من مسلم عند الزيادة وجاءت: سعيد عن املعتمر بن منصور طريق: رابًعا
  الوجه، ذكر دون احلكم طريق إىل فرجعت واملنت؛ السند يف فيها وهم وقع الرواية وهذه. منصور عن إسرائيل عن
 .تقدم كما

 :سعيد عن بشر أيب طريق: خامًسا
 .أسامة وأبو احلذاء وخالد جعفر بن وحممد وكيع شعبة عن رواها الطريق هذا من الزيادة( أ)
 وأما خليفة، عن معاوية بن حممد عن أخرجها النسائي، عند واحد طريق من جاءت خليفة بن خلف طريق( ب)

 التحمل ناحية من هذا إمنا بشر أيب عن حمفوظة وكوهنا يذكروهنا، فال - عوانة وأيب كهشيم  - بشر أيب أصحاب سائر
 الكرمي وعبد حرة أيب بن وإبراهيم كأيوب  - سعيد عن الرواة فسائر نظر؛ فمحل إياها حفظه جهة من لكن عنه؛

 على يدل ومما. ذكرها يف بشر أيب على ذلك يف واحلمل العهدة، من بريء شعبة إًذا أصاًل، يذكروهنا ال - اجلزري
 عيينة ابن مثل بشر أيب يف هشيم»: حجر بن علي قال. مها من ومها الزيادة، يذكرون ال عوانة وأبا هشيًما أن: ذلك

 وقال ،«هشيم حفظ يغري فلم حفَظه الدهرُ  غري من»: املبارك ابن وقال ،«بشر أيب يف هشيم الناس سبق الزهري، يف
: 3) الكمال. - اه. «هشيم حفظ من أثبت عوانة أيب وكتاب عوانة، أيب حفظ من أثبت هشيم حفظ»: مهدي ابن

 - هللا رمحه - مسلًما أن مع بعد، فيه قول احلديث يف حمفوظة بأهنا القول أن: واحلقيقة. اجتمعا قد: قلت(. 282
 آخر عمرو عن الثوري طريق جعل مث - جريج وابن ومحاد عيينة بن كسفيان  - عمرو أصحاب عن احلديث أخرج

 عن شعبة طريق جعل مث عوانة، أيب مث هشيم برواية فبدأ بشر، أيب أصحاب عن احلديث مسلم أخرج مث. ذكره ما
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 واملتتبع سعيد، عن منصور وحديث سعيد، عن الزبري أيب حديث الباب آخر يف أخرج مث. ذكره ما آخر بشر أيب
 قد له إخراجه مع فمسلم دونه، ِبا يُردفه، مث -األغلب يف أواًل  األصح يقدم جيده الصحيح كتابه  يف مسلم لطريقة

 حزم ابن وقال(. مات إذا ورأسه احملرم وجه خيمر أن عن النهي) باب للحديث النسائي بوب وقد. ترى ما به صنع
 رأسه خيمر أال حمرًما مات الذي يف أمره يف - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول عن ثابت خرب إنه»: - هللا رمحه -

 ول اخلالف، املنذر ابن وحكى. فذكره. «. . .كريب  أبو حدثنا: مسلم طريق منها حجة، طرق من رويناه. وجهه وال
 (.345: 5) يرجح
 عن الطرق بعض وذكر ،«وجهه يغطي أن وله رأسه، احملرم يغطي ال باب»(: 53: 5: )- هللا رمحه - البيهقي وقال
 ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن أسند مث بتمامه، ذلك على مررنا وقد. . . الزيادة يف واالختالف عباس ابن عن سعيد

. أرجوان بقطيفة وجهه غطى قد صائف يوم يف حمرم وهو بالعرج - عنه هللا رضي - عفان بن عثمان رأيت: قال أنه
 (.91: 7) حزم ابن أخرجه وكذا
 بن الرمحن عبد عن: عيينة ابن طريق من - أيًضا - البيهقي وأسند(. 327: 1) مالك أخرجه عثمان أثر: قلت

 - وأسند. ُحُرم وهم وجوههم خيمرون كانوا  احلكم بن ومروان ثابت بن وزيد عفان بن عثمان أن: أبيه عن القاسم،
 ويغسل احملرم، يغتسل: قال - عنه هللا رضي - جابر عن الزبري، أيب عن سفيان، عن عبيد، بن يعلى عن - أيًضا
: البيهقي قال مث. - أيًضا - حزم ابن وأخرجه. - اه. نائم وهو وجهه ويغطي الغبار، من أنفه ويغطي ثيابه،

 فال الرأس من الذقن فوق ما: يقول كان  عمر بن هللا عبد أن: نافع عن مالك طريق من وأسند ،«عمر ابن خالفهم»
 عمري، بن الفرافصة عن أبيه، عن القاسم، بن الرمحن عبد: طريق من كذلك  حزم ابن وأخرج. - اه. احملرم خيمره
: الرزاق عبد طريق من حزم ابن وأسند. حمرمون وهم وجوههم خيمرون الزبري وابن ثابت بن وزيد عثمان كان:  قال
 دون ما يغطى احملرم: قال أنه عباس، ابن عن عطاء، عن سعد، بن عيس عن جابر، عن الزبري، أيب عن الثوري، عن

 عطاء قول وهو وجهه، احملرم تغطية إباحة - أيًضا - عوف بن الرمحن عبد وعن»: حزم ابن قال مث. احلاجب
 من بعضهم وبني وجهه، بتغطية احملرم أفىت كلهم  حممد، بن والقاسم النخعي وإبراهيم وعلقمة وجماهد وطاووس
 ال: عمر ابن عن وروي. وأصحاِبم سليمان وأيب والشافعي الثوري سفيان قول وهو..  والذباب والغبار الشمس

  أنه إال ذلك، غري وال صدقة وال فدية ال: شيًئا وجهه غطى إن احملرم على ير ول مالك، به وقال وجهه، احملرم يغطي
 .- اه. «..  ذلك جواز على يدل ما عه روي قد بل فقط، كرهه
 يف: الوجه وذكر احلديث علوم كتاب  يف احلاكم وقال»(: 296: 2) الدارقطين على تعليقه يف الطيب أبو وقال

 يف واملرجع. - اه. رأسه تغطوا وال روايته على دينار بن عمرو أصحاب من الثقات اجلماعة لرواية تصحيف احلديث
 وأي املتشاِبة، احلروف يف يكون إمنا فالتصحيف: وأيًضا. األوهام كثري  احلاكم فإن احلاكم؛ إىل ال مسلم، إىل ذلك

 .الطيب أيب كالم  آخر إىل ،«احلروف يف والرأس الوجه بني مشاِبة
 رأسه خيمر ال أنه إمجاعهم بعد وجهه احملرم ختمري يف العلماء اختلف»(: 45: 11) االستذكار يف الرب عبد ابن وقال
 مالك ذهب ولذلك احملرم؛ خيمره فال الرأس من الذقن فوق ما: يقول عه وغريه مالك رواه فيما عمر ابن فكان

 ذقنه يغطي أن للمحرم مالك كره:  القاسم ابن قال أصحابه، عن خالف غري من احلسن بن حممد قال وبه وأصحابه،
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 من أمسع ل: قال فدية؛ عليه أترى فعل فإن: القاسم البن قيل ورأسه، وجهه يف إحرامه ألن ذقنه؛ فوق مما شيًئا أو
 أنه حمرم وهو وجهه غطى من: مالك عن روي وقد. ذلك يف عثمان عن جاء ملا شيًئا، عليه أرى وال شيًئا، فيه مالك

 إن: مالك قال: قال. مالك قول يف ورأسه وجهه غطى حمرًما أرأيت: القاسم ابن كتاب  من آخر موضع ويف يفتدي،
 غطت إذا املرأة وكذلك: قلت افتدى، بذلك انتفع حىت مكانه ينزعه فلم تركه وإن عليه، شيء فال مكانه نزعه

  وإن سرتًا، أرادت إذا وجهها على رأسها فوق رداءها تسدل أن للمرأة يوسع كان  مالًكا أن إال. نعم: قال وجهها؟
 .تسدل فال سرتًا تريد ال كانت

 وقاص أيب بن وسعد ثابت بن وزيد الزبري وابن عوف بن الرمحن وعبد عباس وابن عثمان عن روي: عمر أبو قال
 حممد بن القاسم وعن ذلك، يف عمر البن خمالفون فهم وجهه، يغطي أن للمحرم أجازوا أهنم: هللا عبد بن وجابر

 الثوري قال وبه حاجبيه، إىل وجهه احملرم خيمر: عطاء وقال وجهه، يغطي أن للمحرم أجازوا أهنم: وعكرمة وطاووس
 عن القاسم بن الرمحن عبد عن عيينة ابن عن الرزاق عبد وذكر وداود، ثور وأبو وإسحاق حنبل بن وأمحد والشافعي

  ففي الصحابة من الباب هذا يف مسينا من وكل حمرمان، ومها وجوههما خيمران ثابت بن وزيد عثمان كان:  قال أبيه
 .شيبة أيب البن( 271: 3) املصنف: يف انظرها وغريهم الصحابة عن اآلثار: قلت. - اه. «الرزاق عبد كتاب
 :روايتان وجهه احملرم تغطية ويف»(: 153: 5) املغين يف حممد أبو وقال

 أيب بن وسعد الزبري وابن ثابت بن وزيد عوف بن الرمحن وعبد عفان بن عثمان عن ذلك روي ذلك، يباح: إحدامها
 .والشافعي والثوري وطاووس والقاسم وجابر وقاص
 فقال فوقصته، راحلته عن وقع رجاًل  أن: عباس ابن عن روي ملا ومالك؛ حنيفة أيب مذهب وهذا يباح، ال: الثانية
 يبعث فإنه رأسه؛ وال وجهه ختمروا وال ثوبيه يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه: )- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 .كالطيب  الرجل علي فحرم املرأة على حمرم وألنه ؛(يليب القيامة يوم
: والسالم الصالة عليه ولقوله إمجاًعا، فيكون عصرهم، يف خمالًفا هلم نعرف ول الصحابة، قول من ذكرنا ما: ولنا

 املتفق هذا ،(رأسه ختمروا وال: )فيه املشهور عباس ابن وحديث ،(وجهها يف املرأة وإحرام رأسه يف الرجل إحرام)
 كما  باحلديث فجاء سنني عشر بعد عه سألته مث بشر، أبو حدثنيه: شعبة فقال ،(وجهه ختمروا وال: )وقوله عليه

 بعض يف روي وقد الزيادة، هذه يف ضعيف أنه على يدل وهذا ،(ورأسه وجهه ختمروا وال: )قال أنه إال حدث،
 الفروع يف وقال. - اه. «القفازين بلبس يبطل ذكره وما الروايتان، فتتعارض( رأسه ختروا وال وجهه، مخروا: )ألفاظه

 عنه النجاد بكر أبو ورواه عثمان، وفعله للشافعي، وفاقًا األكثر اختارها رواية يف الوجه تغطية وجيوز»(: 271: 3)
 مالك، عن النهي روى روايتان، عمر ابن وعن وجابر وقاص أيب بن وسعد عباس ابن قاله وأنه الزبري، وابن يزيد وعن
 .- اه. «جيوز ال وعنه بدنه كسائر  التخمري حرمة به تتعلق فلم الرجل من التقصري سنة تتعلق ل وألنه
 :مالك أخرجهما عمر ابن عن الروايتان: قلت

 .احملرم خيمره فال الرأس من الذقن فوق ما: يقول وكان عمر، ابن عن نافع عن: األوىل الرواية
 رأسه ومخر حمرًما باجلحفة ومات هللا عبد بن واقد ابنه كفن  عمر بن هللا عبد أن: نفسها الطريق من: الثانية والرواية
 .لطيبناه حرم أنا لوال: وقال ووجهه،
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 .اه  «العمل انقضى فقد مات فإذا حًبا، دام ما الرجل يعمل وإمنا»: مالك قال
 يوم يبعث فإنه: )بقوله - وسلم عليه هللا صلى - النيب وتعليل الباب يف الثابت احلديث يرده هذا مالك قول: قلت

 (.ملبًيا القيامة
 :وأحكامها القصة فوائد على( 245: 2) اهلدي يف القيم ابن قال وهلذا

 - وغريهم عباس وابن وعلي عثمان مذهب وهذا به، ينقطع ال وأنه املوت بعد اإلحرام بقاء: عشر الثاين احلكم»
 باملوت، اإلحرام ينقطع: واألوزاعي ومالك حنيفة أبو وقال وإسحاق، والشافعي أمحد قال وبه ،- عنه هللا رضي

 وال: قالوا ،(ثالث من إال عمله انقطع أحدكم مات إذا: )والسالم الصالة عليه لقوله باحلالل؛ يصنع كما  به ويصنع
 وقال به، خمتصة إهنا النجاشي على صالته يف قالوا كما  به خاص ألنه راحلته؛ وقصته الذي حديث يف دليل

 إشارة( ملبًيا القيامة يوم يبعث فإنه: احلديث يف وقوله. تقبل فال األصل، خالف على التخصيص عوى د: اجلمهور
 .- اه. «العلة إىل

 :املسألة هذه يف اختلف وقد وجهه تغطية من احملرم منع: عشر احلادي احلكم»: ذلك قبل القيم ابن وقال
 .إباحته رواية يف وأمحد الشافعي فذهب

 .منه املنع رواية يف وأمحد حنيفة وأيب مالك ومذهب
 وجابر وقاص، أيب بن وسعد والزبري ثابت، بن وزيد عوف، بن الرمحن وعبد عثمان،: الصحابة من ستة قال وبإباحته

 .- عنه هللا رضي -
 الالئق وهو حزم، ابن قاله وجهه، تغطية جيز ل ميًتا كان  وإن وجهه، تغطية فله حًيا كان  إذ: شاذ ثالث قول وفيه

 .بظاهريته
 وال: )قوله عن وأجابوا ،(رأسه ختمروا وال: )قوله وِبفهوم اإلباحة وبأصل الصحابة هؤالء بأقوال املبيحون واحتج
 فجاء سنني عشر بعد عند سألته مث بشر أبو حدثنيه: شعبة قال حمفوظة، غري اللفظة هذه بأن ،(وجهه ختمروا

 فخمروا: احلديث هذا يف روي وقد: قال ضعفها، على يدل وهذا: قالوا ،(رأسه ختمروا وال: )قال أنه إال باحلديث
 (.352: 4) له السنن هتذيب: وانظر. - اه. «رأسه ختمروا وال وجهه
 فدية وال وجهه سرت احملرم للرجل جيوز أنه مذهبنا(: فرغ)»(: 28: 7) اجملموع يف - عنه هللا رضي - النووي وقال
 - النيب أن عباس ابن حبديث هلما واحتج كرأسه،  جيوز ال: ومالك حنيفة أبو وقال العلماء، مجهور قال وبه عليه،
 عمر ابن وعن. مسلم رواه ،(رأسه وال وجهه ختمروا وال: )بعريه من خر   الذي احملرم يف قال - وسلم عليه هللا صلى

 .عنه صحيح وهو والبيهقي، مالك رواه احملرم، خيمره فال الرأس من الذقن فوق ما: يقول كان  أنه
 وزيد عفان بن عثمان أن: أبيه عن القاسم بن الرمحن عبد عن عيينة بن سفيان عن الشافعي برواية أصحابنا واحتج

 ولكن البيهقي، رواه وكذلك صحيح، إسناد وهذا. حرم وهم وجوههم خيمرون كانوا  احلكم بن ومروان ثابت بن
 .زيًدا إدراكه مكان يف واختلفوا مروان، وأدرك عثمان يدرك ل القاسم
 عثمان رأيت: قال ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن بكر أيب بن هللا عبد عن الصحيح باإلسناد والبيهقي مالك وروى

 .أرجوان بقطيفة وجهه غطى قد صائف يوم يف حمرم وهو بالعرج
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 رجال ِبا مير ل إن وهذا يغطى، ال وجهها فإن حمرمة أنثى ماتت لو: أي ،(أنثى وجه وال: )قوله
 .حية كانت  لو كما  يسرت، وجهها فإن أجانب رجال ِبا مر فإن أجانب،

 .وغريه اإلحرام يف احلياة حال تغطيته جيب ألنه فيغطى؛ رأسها وأما
 بعد احملرم ألن مراد؛ غري ولعله األول، التحلل بعد حىت األشياء هذه اجتناب املؤلف كالم  وظاهر
 أوال، حتلال باملتحلل يصنع كما  به يصنع هذا وعلى فقط، النساء إال عليه ُيرم ال األول التحلل
 يف شرع إذا ألنه( ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه: )وسلم عليه هللا صلى قوله من ذلك يؤخذ أن وميكن

 .العقبة مجرة رمي عند تنقطع ألهنا التلبية؛ انقطعت األول التحلل

                                                                                                                                                  

 غطوا لو فإهنم وجهه، كشف  لقصد ال رأسه، لصيانة وجهه تغطية عن هنى إمنا أنه: عباس ابن حديث عن واجلواب
 ووجهه، امليت رأس سرت من ميتنع ال: يقوالن حنيفة وأبا مالًكا ألن تأويله؛ من بد وال رأسه، يغطوا أن يؤمن ل وجهه

 بفعل فمعاَرض عمر ابن قول وأما احلديث، تأويل فتعني الرأس، دون الوجه سرت يباح: يقولون وموافقوه والشافعي
 .- اه. «أعلم وهللا. وموافقيه عثمان
 واسُتدل عليها، مات الت هيئته على: أي(: ملبًيا يبعث: )وقوله»(: 54: 4) الفتح يف حجر ابن احلافظ وقال

: قوله وهي ثبوهتا، يف اخُتلف بلفظة احلديث هذا من َتسكوا وقد واحلنفية، للمالكية خالفًا إحرامه، بقاء على بذلك
 وأما حمرًما، مات فيمن احلديث بظاهر يقولون ال أهنم مع وجهه، تغطية للمحرم جيوز ال: فقالوا ،(وجهه ختمروا وال)

 .صحته يف املنذر ابن وتردد مقااًل، الوجه ذكر ثبوت يف إن: وقالوا احلديث، بظاهر فأخذوا اجلمهور
 .رواته بعض من وهم وهو غريب، الوجه ذكر: البيهقي قال
 كالمها  الزبري وأيب منصور عن إسرائيل طريق من مسلم عند ولفظه الصحة، ظاهره احلديث فإن نظر؛ ذلك كل  ويف
 تكشفوا وال: )الزبري أبو وقال ،(وجهه تغطوا وال: )منصور قال احلديث، فذكر عباس ابن عن جبري بن سعيد عن

 وأخرج ،(رأسه وال وجهه ختمروا وال: )بلفظ جبري بن سعيد عن دينار بن عمرو طريق من النسائي وأخرجه ،(وجهه
: شعبة قال(. رأسه خارج طيًبا ميس وال: )بلفظ جبري بن سعيد عن بشر أيب عن شعبة حديث من - أيًضا - مسلم

 والتغطية، بالكشف ال بالتطيب تتعلق الرواية وهذه. انتهى ،(ووجهه رأسه خارج: )فقال ذلك بعد به يف حدثين مث
 .- اه. «. .احلديث هذا روى من كل  من أحفظ وشعبة
 وهو أصله، من احلافظ كالم  يدفع وغريه النسائي فسياق وإال وتأخري، تقدمي وفيه مسلم، لفظ على هذا: قلت

 ماذا؟ فكان فنعم، بشر أيب طريق أراد وان فال، احلديث أصل أراد إن «. .أحفظ وشعبة»: احلافظ وقول صريح،
 وقد ذلك، حنو أو غبار أو كحر  حاجة من للوجه التغطية جواز: يل يتحرر والذي! يذكروهنا؟ ال سعيد أصحاب وجل
 أفضل فرتفية حاجة غري من فأما تقدم، كما  تقييد، بال اجلمهور مذهب وحكي الصحابة، بعض عن هذا جاء

 أهنا عندي والراجح. لك تبني كما  كالم  من الزيادة يف ما على واحلديث، اآلثار بني اجلمع من نوع وهذا وأحوط،
 حبديث مسلم ذمة تشغل فال أصاًل؛ ذلك أرى فال الوجه تغطية يف الفدية إجياب ناحية من أما. ناحية من هذا شاذة،

 (.معلوم هو ما الرأس حلق غري يف الفدية إجياب أن على) حاله هذا
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 ما عنه يقضى ال أنه على دليل ،(ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه: )وسلم عليه هللا صلى النيب قول ويف
 ما عنه يقضى إنه: وقالوا العلم، أهل بعض إليه ذهب ملا خالفا فريضة احلج كان  ولو نسكه من بقي
 عليه هللا صلى النيب إن: القول هذا على ردا نقول فإننا فريضة؛ احلج كان  إذا النسك من بقي

 هللا صلى النيب لبينه واجبا النسك بقية قضاء كان  ولو النسك، بقية عنه اقضوا: هلم يقل ل وسلم
 القيامة يوم يبعث أنه وهي جدا، كبرية  فائدة عليه لفوتنا نسكه بقية عنه قضينا لو وألننا وسلم؛ عليه

 عنه النسك بقية قضاء يف فيكون النسك، من وانتهى لتحلل النسك بقية عنه قضي لو ألنه ملبيا؛
 بيته من خرج ومن إكماله، قبل ومات النسك أداء يف شرع الرجل هذا: ونقول. للميت إساءة

  .له نتعرض فال لنا بالنسبة أما هللا، على أجره وقع فقد املوت أدركه مث ورسوله هللا إىل مهاجرا
 

 الشهيد( تكفني كيفية)باب  
: أحد يوم قال) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن رضي هللا عنه صعري بن ثعلبة بن هللا عبدعن و 

 .1( قرآنا أكثرهم قدموا: وقال: قال الرهط القرب يف يدفن وجعل: قال ثياِبم يف زملوهم
 فقال عليه هللا فأفاء له مغزى يف كان) سلم و عليه هللا صلى النيب أنرضي هللا عنه  برزة أيب عنو 

 قالوا ؟ أحد من تفقدون هل قال مث وفالنا وفالنا فالنا نعم قالوا ؟ أحد من تفقدون هل ألصحابه
 فطلب فاطلبوه جلبيبا أفقد لكين قال ال قالوا ؟ أحد من تفقدون هل قال مث وفالنا وفالنا فالنا نعم
 عليه فوقف سلم و عليه هللا صلى النيب فأتى قتلوه مث قتلهم قد سبعة جنب إىل فوجدوه القتلى يف

 إال له ليس ساعديه على فوضعه قال منه وأنا مين هذا منه وأنا مين هذا قتلوه مث سبعة قتل فقال
 .2(غسال يذكر ول قربه يف ووضع له فحفر قال سلم و عليه هللا صلى النيب ساعدا

                                                           

 رقم ، 6/29) النسائىو  ،(2584) السنن يف منصور بن سعيدو ، (23706 رقم ، 5/431) أمحد أخرجه 1
 رقم ، 2/294) الديلمى(، و 105 رقم ، 9/116) والضياء، (542 ترمجة ، 2/95) قانع وابن ،(3148
رجاله  (:4/74واحلديث قال عنه الشوكاين يف النيل ) (27/179)يف تاريخ دمشق  عساكر وابن، (3342

 ، رجال الصحيح
 صحيح، حديث (:39/62األرنؤوط ومن معه يف حتقيق املسند )وصححه العالمة األلباين يف صحيح النسائي، قال 

 رجال وباقي ،( 23662) برقم سيأيت فيما بالتحديث صرح وقد إسحاق، بن حممد أجل من حسن إسناد وهذا
 جابر عن رواه وإمنا بعد، مولودا يكن ل ألنه القصة هذه يشهد ل ثعلبة بن هللا وعبد الصحيح، رجال ثقات اإلسناد

 .صحايب مرسل فهو ،( 23660) برقم سيأيت كما  هللا عبد بن
 (.2472أخرجه مسلم ) 2
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 ينزع أن أحد بقتلى  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر): قال رضي هللا عنهما عباس ابن عنو 
 .1(وثياِبم بدمائهم يدفنوا وأن واجللود، احلديد عنهم

 
 املشركون، قتله الذي- املعركة شهيد أن إىل احلنفية ذهب(: 13/245جاء يف املوسوعة الفقهية )

 صلى النيب لقول ثيابه، يف يكفن -مال فيه جيب ول ظلما املسلمون قتله أو جرُيا، باملعركة وجد أو
 ال: قاال أهنما صوحان بن وزيد عمار وعن ثياِبم، يف روي وقد بدمائهم زملوهم: وسلم عليه هللا

 واملنطقة واخلف واحلشو والفرو والسالح اجللود عنه ينزع أنه غري احلديث،. .ثوبا عين تنزعوا
 روي وملا والقلنسوة، واخلفان العمامة عنه تنزع: قال أنه عنه هللا رضي علي عن روي ملا. والقلنسوة

 عنهم ينزع أن أحد بقتلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر: قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن
 جنس من ليست بنزعها أمر الت األشياء هذه وألن وثياِبم، بدمائهم يدفنوا وأن واجللود، احلديد

 وتلبس ِبا يكفن الت الثياب بثياِبم زملوهم وسلم عليه هللا صلى قوله من املراد وألن الكفن،
 أبطاهلم يدفنون كانوا  فإهنم اجلاهلية، أهل عادة من كان  معه ذكر وما بالسالح الدفن وألن للسرت،

 .2ِبم التشبه عن هنينا وقد األسلحة من عليهم ِبا

                                                           

 يف والبيهقي (،11/301والبزار ) ،(1515) ماجة وابن ،(3134) داود وأبو ،(247/ 1) أمحد أخرجه 1
فيه علي بن عاصم تكلم فيه مجاعة من أهل العلم وحدثوا عنه وحدث قال عنه البزار:  واحلديث( 6603) الكربى

 فيه علي بن عاصم(: 2/506، وقال عبد احلق يف األحكام الكربى )بأحاديث خولف فيها فضعف حديثه لذلك
 ابن ضعفه(، و 2/946، وضعفه النووي يف اخلالصة )ضعيف وأيضا فسماعه من عطاء كان بعد اختالط عطاء وهو

 يف احلافظ وقال وأقره بعطاء ويالنو  أعله: الراية نصب يف الزيلعي وقال ،(253/ 5) املنري البدر يف امللقن
 حدث مما وهو عنه، جبري، بن سعيد عن السائب، بن عطاء رواية من ألنه ضعف إسناده يف(: 276/ 2) التلخيص

 اإلرواء يف األلباين العالمة وقال ضعيف، إسناده(: 704/ 2) الغفار فتح يف الرباعي وقال االختالط، بعد عطاء به
 قال كما  ويصر خيطئ كان  لكنه صدوق عاصم بن وعلي اختلط كان  السائب بن عطاء ضعيف سند هذا( 710)

 يف فقالوا معه ومن األرنؤوط(: إسناده حسن، وقال 4/47الشيخ أمحد شاكر فقال يف حتقيق املسند ) أما احلافظ،
 قد السائب بن وعطاء احلفظ، سىيء عاصم بن علي ضعيف، إسناد وهذا لغريه حسن(: 92/ 4) املسند حتقيق

" بدمائهم ادفنوهم: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن وغريه( 1346) البخاري عند جابر عن الباب ويف. اختلط
 ودفنوا يغسلوا ل أحد شهداء أن: حسن بسند( 3135) داود أيب عند أنس وعن. يغسلهم ول -أحد يوم يعين-

 .الذهيب ووافقه مسلم، شرط على 366 - 365/ 1 احلاكم وصححه عليهم، يصل ول بدمائهم
 . 324/  1 الصنائع بدائع 2



 - 103 - 

 محزة أن خباب عن روي ملا السنة، كفن  عن خيرج ال أن على ينقص أو أكفاهنم يف يزاد أن وجيوز
 مدت حىت رأسه عن قلصت قدميه على جعلت إذا ملحاء بردة إال كفن  له يوجد ل عنه هللا رضي
 .اإلذخر قدميه على وجعل رأسه على

 من فهو النقصان وأما الكمال باب من السنة عدد يبلغ حىت عليه ما على الزيادة وألن زيادة، وذاك
 .عليه تركه بالورثة يضر ما الثياب من عليه يكون أن جلواز الورثة عن الضرر دفع باب

 يدفن فال وإال مباحة كانت  إن وجوبا فيها مات الت بثيابه يدفن املعركة شهيد أن. املالكية وعند
 عريانا وجد فإن يسرته، ما عليها زيد تسرته ل فإن عليها، الزيادة فتمنع كله  تسرته أن ويشرتط ِبا،
 وأما. الزم ذلك بل تكفينه ترك يف رخصة فال العدو عراه من: رشد ابن قال. جسده مجيع سرت

 .بغريها وتكفينه ثيابه نزع لوليه وليس ِبا، بأس فال جيزيه ما فيها كان  إذا ثيابه على الزيادة
 يدفن وال مثنه، قل وخامت مثنها قل إن( وسطه يف به ُيتزم ما) ومنطقة وقلنسوة خبف دفنه ويندب
 .1وسالح كدرع  معه وهي قتل حرب بآلة الشهيد

 ظاهر على حريرا كانت  ولو فيها قتل الت ثيابه يف دفنه جيب املعركة شهيد إن: احلنابلة وقال
 يف يزاد وال السابق، عنه هللا رضي عباس ابن حلديث واخلف والفرو واجللود السالح وينزع. املذهب

 .زيادهتا أو لنقصها ِبا املسنون ُيصل ل ولو منها، ينقص وال الشهيد ثياب
  الثياب، من الشهيد على ما سلب فإن: املبدع يف وجاء ِبما، بأس ال أنه خترجيه يف القاضي وذكر
 .2كغريه  وجوبا بغريها كفن
 عنه هللا رضي جابر عن حسن بإسناد داود أيب خلرب ثيابه يف ندبا املعركة شهيد يكفن: الشافعية وقال
 النيب مع وحنن: قال هو كما  ثيابه يف فأدرج فمات حلقه يف أو صدره يف بسهم رجل رمي): قال

 بالدم، ملطخة تكن ل وإن غالبا، لبسها واعتاد فيها مات الت ثيابه واملراد ،3(وسلم عليه هللا صلى
 مندوب أمر هو بل استشهاده وقت عليه كانت  الت ثيابه يف تكفينه جيب ال أنه عبارهتم من ويفهم

                                                           

 . 425/  1 الدسوقي وحاشية ، 312/  1 اجلليل منح شرح 1

 . 155/  1 اإلرادات ومنتهى ، 100 - 99/  2 القناع كشاف  2
/ 2) اخلالصة يف النووي عنه قال واحلديث( 14/ 4) والبيهقي ،(3133) داود أبو ،(367/ 3) أمحد أخرجه 3

/ 2) التلخيص يف احلافظ قال وكذا ،(223/ 2) الراية نصب يف الزيلعي وأقره مسلم، شرط على إسناد(:: 945
 داود، أيب صحيح يف األلباين العالمة وحسنه حسن، إسناده(: 606/ 1) احملتاج حتفة يف امللقن ابن وقال ،(118
 بسماعه يصرح ل الزبري وأبو مسلم، شرط على إسناده(: 209/ 23) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال

 .بشواهده حسن احلديث ولكن. عنعنه وقد مدلس، الزبري أبو قلت. جابر من
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 ألنه وجوبا، َتم بدنه جلميع ساترا أي سابغا عليه ما يكن ل فإن املوتى، كسائر  يكفن أن فيجوز إليه
 وفرو كجلد  غالبا لبسه يعتاد ال ما وكل وخف، كدرع  عنه احلرب آلة نزع ويندب للميت، حق

 .1حمشوة وجبة
 مجيع باتفاق وذلك املوتى كسائر  فيكفن والغريب واملبطون واحلريق كالغريق  املعركة غري شهداء وأما

 ا.ه  2الفقهاء
 
 
 
 
 هو هل,  ثياِبم يف الشهداء بدفن وسلم عليه هللا صلى النيب أمر يفكما تقدم   الفقهاء اختلف قدل

 : قولني على ؟ الوجوب سبيل على أم,  واألولوية االستحباب سبيل على
 . احلنابلة وبعض الشافعية به قال,  االستحباب سبيل على أنه :األول

 نزعه شاء وإن,  عليه ِبا كفنه  شاء إن باخليار وليه مث( : " 5/229" )اجملموع" يف النووي قال
 . انتهى"  أفضل وتركه,  بغريه وكفنه
 عنه ينزع أن وللويل,  األوىل لكنه,  حبتم هذا وليس( : " 3/471" )املغين" يف قدامة ابن وقال
 . انتهى"  بغريها ويكفنه ثيابه

( محزة أخت وهي) صفية أمه أنرضي هللا عنه ) الزبري عن أمحد رواه ِبا الوجوب عدم على واستدلوا
,  فيهما فكفنوه مقتله بلغين فقد محزة ألخي ِبما جئت ثوبان هذان:  وقالت بثوبني أحد يوم أتت
 فعل كما  به فعل قد قتيل األنصار من رجل جنبه إىل فإذا محزة فيهما لنكفن بالثوبني فجئنا:  قال

 حلمزة:  فقلنا,  له كفن  ال واألنصاري ثوبني يف محزة نكفن أن وحياء غضاضة فوجدنا:  قال,  حبمزة

                                                           

 .120/  2 الطالبني وروضة ، 337/  1 الشرقاوي حباشية التحرير وشرح ، احلليب ط 351/  1 احملتاج مغين 1

 احملتاج ومغين ، 100 - 99/  2 القناع وكشاف ، 312/  1 اجلليل منح وشرح ، 324/  1 الصنائع بدائع 2
1  /351 . 
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 واحد كل  فكفنا بينهما فأقرعنا اآلخر من أكرب أحدمها فكان فقدرنامها,  ثوب ولألنصاري ثوب
 .1(له صار الذي الثوب يف منهما
 ،القيم ابن واختاره واحلنابلة املالكية مذهب وهو,  الوجوب سبيل على األمر أن :الثاين القول

 ، والعالمة العثيمني.والشوكاين
 قتل الت ثيابه يف دفنه جيب أنه املذهب يف والصحيح( : " 6/94" )اإلنصاف" يف املرداوي قال
 . انتهى"  فيها

 وقد عليه ما على يزيد أن وليه أراد إن(: " 2/294) اجلليل مواهب كما يف  مالك اإلمام وقال
 ". شيء عليه يزاد وال,  ذلك له يكن ل الكفن يف جيزئ ما له حصل

 يكفن وال عليه يصلى وال يغسل ال أنه الشهيد يف السنة أن (:3/189وقال ابن القيم يف الزاد )
 ا.ه  غريها يف فيكفن يسلبها أن إال وكلومه بدمه فيها يدفن بل ثيابه غري يف

 من فيه قتل ِبا الشهيد بدفن األمر أن والظاهر"  ( :4/50" )األوطار نيل" يف الشوكاين وقال
 . انتهى"  للوجوب الثياب
,  بطنه وبقروا,  به مثلوا كانوا  الكفار ألن آخر كفن  يف كفن  بأنه محزة حديث عن وأجابوا

 "املعاد زاد" يف القيم ابن قاله.  آخر كفن  يف كفن  فلذلك,  ثيابه وأخذوا,  كبده  واستخرجوا
(3/217. ) 

 صلى هللا رسول كفن,   الزم ذلك بل,  تكفينه ترك يف رخصة ال العدو عراه من: "  رشد ابن قال
 ( .2/294" )اجلليل مواهب" من نقال.  انتهى"  ثوب يف اثنان أحد يوم الشهداء وسلم عليه هللا

 الشهيد وأن اخليار هلم ليس أنه واألصح (:2/328وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف )
 .وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النيب بذلك أمر كما  ثيابه يف ويدفن ثيابه يف يكفن

                                                           

/ 3) الكربى يف والبيهقي ،(44) والشاشي ،(686) يعلى وأبو ،(980) البزار ،(165/ 1) أمحد أخرجه 1
 األلباين العالمة وصححه ثقات، رواته(: 227/ 5) اخلرية إحتاف يف البوصريي عنه قال واحلديث( 402 - 401

/ 2) املسند حتقيق يف شاكر أمحد الشيخ وقال ،(165/ 3) اإلرواء يف إسناده وحسن ،(81) اجلنائز أحكام يف
 أيب بن الرمحن عبد حسن، إسناده(: 34/ 3) املسند حتقيق يف معه ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 195
 أصحاب رجال فمن اهلامشي، داود بن سليمان غري الشيخني رجال ثقات رجاله وباقي احلديث، حسن صدوق الزناد

 .ثقة وهو السنن،
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 ؟ وغريها والقلنسوة واملنطقة واخلف والفرو والسالح احلديد من عليه ما يزال هل :مسألة
 . يزال أنه على العلماء فاتفق والسالح احلديد أما

 مواهب" . انتهى"  السالح ومجيع والسيف الدرع عنه وينزع" : " املدونة" يف القاسم ابن قال
 ( .2/294" )اجلليل
 انتهى"  عنه ينزع واجللود احلديد أن على العلماء وأمجع( : " 5/229" )اجملموع" يف النووي وقال

. 
 يف االختالف ذكر قد ألنه ، احلرب وآلة السالح" : واجللود: " هللا رمحه بقوله املراد أن والظاهر

 كاجلراب  ، السالح:  هنا اجللود من املراد فيكون ، فقط واحد بسطر ذلك قبل واخلف الفرو نزع
 . ذلك أشبه وما ، السهام فيه يكون ما أو ، السيف فيه يعلق الذي
 : ب  ذلك على استدلوا وقد
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر) قال عنهما هللا رضي عباس ابن عنعن  داود أبو رواه ما -1
 .1(وثياِبم بدمائهم يدفنوا وأن, واجللود احلديد عنهم ينزع أن أحد بقتلى, 
وقد تقدم ( ثياِبم يف زملوهم: ) أحد يوم قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن أمحد رواه ما -2

 .1احلديث هذا يف تدخل فال ، الثياب من ليست والسالح واحلديدخترجيه قريبا وهو صحيح، 
                                                           

 يف والبيهقي (،11/301والبزار ) ،(1515) ماجة وابن ،(3134) داود وأبو ،(247/ 1) أمحد أخرجه 1
فيه علي بن عاصم تكلم فيه مجاعة من أهل العلم وحدثوا عنه وحدث قال عنه البزار:  واحلديث( 6603) الكربى

 فيه علي بن عاصم(: 2/506، وقال عبد احلق يف األحكام الكربى )بأحاديث خولف فيها فضعف حديثه لذلك
 ابن ضعفه(، و 2/946، وضعفه النووي يف اخلالصة )ضعيف وأيضا فسماعه من عطاء كان بعد اختالط عطاء وهو

 يف احلافظ وقال وأقره بعطاء النووي أعله: الراية نصب يف الزيلعي وقال ،(253/ 5) املنري البدر يف امللقن
 حدث مما وهو عنه، جبري، بن سعيد عن السائب، بن عطاء رواية من ألنه ضعف إسناده يف(: 276/ 2) لخيصالت
 اإلرواء يف األلباين العالمة وقال ضعيف، إسناده(: 704/ 2) الغفار فتح يف الرباعي وقال االختالط، بعد عطاء به
 قال كما  ويصر خيطئ كان  لكنه صدوق عاصم بن وعلي اختلط كان  السائب بن عطاء ضعيف سند هذا( 710)

 يف فقالوا معه ومن األرنؤوط(: إسناده حسن، وقال 4/47الشيخ أمحد شاكر فقال يف حتقيق املسند ) أما احلافظ،
 قد السائب بن وعطاء احلفظ، سىيء عاصم بن علي ضعيف، إسناد وهذا لغريه حسن(: 92/ 4) املسند حتقيق

" بدمائهم ادفنوهم: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن وغريه( 1346) بخاريال عند جابر عن الباب ويف. اختلط
 ودفنوا يغسلوا ل أحد شهداء أن: حسن بسند( 3135) داود أيب عند أنس وعن. يغسلهم ول -أحد يوم يعين-

 .الذهيب ووافقه مسلم، شرط على 366 - 365/ 1 احلاكم وصححه عليهم، يصل ول بدمائهم
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 يف العلماء اختلف فقد( الوسط على يلبس الذي احلزام) واملنطقة والقلنسوة واخلف الفرو وأما
 : قولني على نزعها
 .املالكية مذهب وهو, يزال ال :األول

 شيء عليه من ينزع وال: ...  القاسم ابن قال( : " 2/294" )اجلليل مواهب" يف احلطاب قال
,  الفص نفيس يكون أن إال خاَته وال:  مطرف قال,  قلنسوة وال,  خف وال,  فرو وال,  ثيابه من
 . انتهى( " مثينة تكون:  أي) خطر هلا يكون أن إال منطقة وال

 مجيع يف عام وهو( ثياِبم يف زملوهم: ) أحد شهداء يف وسلم عليه هللا صلى الرسول بقول واستدلوا
 . الثياب
 . واحلنابلة والشافعية األحناف مذهب وهو,  يزال أنه :الثاين القول

 : ب  واستدلوا
 أن أحد بقتلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمر) املتقدم عنهما هللا رضي عباس ابن حديث -1

 .(وثياِبم بدمائهم يدفنوا وأن,  واجللود احلديد عنهم ينزع
 وضعفه . والقلنسوة واخلف الفرو الشهيد من ينزع:  قال أنه عنه هللا رضي علي عن روي ما -2

 ( .4/50" )األوطار نيل" يف الشوكاين
,  كفنا  ليكون يرتك يرتك ما ألن وهذا( : " 369-2/368" )الصنائع بدائع" يف الكاساين قال

 معرة لدفع أو,  الربد لدفع أو,  والزينة للتجمل إما تلبس األشياء وهذه,  للسرت يلبس ما والكفن
 املراد أن تبني وبه,  كفنا  ذلك من شيء يكن فلم,  ذلك من شيء إىل للميت حاجة وال,  السالح

 . 2انتهى"  للسرت وتلبس ِبا يكفن الت الثياب( بثياِبم زملوهم) وسلم عليه هللا صلى قوله من
 بل فيها، قتل الذي الشهيد ثياب نزع جيوز وال (:60وقال العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز )ص

: " له رواية ويف.. ". ثياِبم يف زملوهم: " أحد قتلى يف وسلم عليه هللا صلى لقوله عليه وهي يدفن
 أكثر أو واحد بثوب تكفينه ويستحب.. وأنس برزة وأيب جابر عن الباب ويف.. ". بدمائهم زملوهم

 املطلب، عبد بن ومحزة عمري بن ِبصعب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فعل كما  ثيابه، فوق
 بن شداد عن: األوىل: أخريان قصتان الباب ويف ،(37 ،36 ،34) املسألة يف قصتهما وتقدمت

 أهاجر: قال مث واتبعه، به فآمن وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاء االعراب، من رجال أن): " اهلاد
                                                                                                                                                  

 (.3/471) املغينو ( , 2/368) الصنائع بدائع 1

 .(3/471) املغينو ( , 5/229) اجملموع 2
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 النيب غنم( خيرب) غزوة كانت  فلما أصحابه، بعض وسلم عليه هللا صلى النيب به فأوصى معك،
 يرعى وكان له، قسم ما أصحابه فأعطى له، وقسم فقسم، شيئا،( فيها) وسلم عليه هللا صلى

 تبعتك، هذا على ما: قال لك قسمته: قال: قالوا هذا؟ ما: فقال إليه، دفعوه جاءهم فلما ظهرهم،
 إن: فقال اجلنة، فأدخل فأموت، بسهم - حلقه إىل وأشار - ههنا إىل أرمي أن على اتبعتك ولكن

 وسلم عليه هللا صلى النيب به فأيت العدو، قتال يف هنضوا مث قليال، فلبثوا يصدقك، هللا تصدق
: قال نعم،: قالوا هو؟ أهو وسلم عليه هللا صلى النيب فقال أشار، حيث سهم أصابه قد ُيمل،
 قدمه مث وسلم، عليه هللا صلى النيب جبة يف وسلم عليه هللا صلى النيب كفنه  مث فصدقه، هللا صدق
 فقتل سبيلك، يف مهارجرا خرج عبدك، هذا اللهم: صالته من ظهر فيما فكان عليه، فصلى

  .1(ذلك على شهيد أنا شهيدا،
 وقد تقدم قريبا ا.ه  بتصرف. عنه هللا رضي العوام بن الزبري عن: الثانية

 الشهيد يدفن: أي ،«ثيابه يف ويدفن»: قوله (:5/290وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 وجرحه يبعث ولذلك القتل، من عليه مات ما على القيامة يوم يبعث ألنه فيها؛ قتل الت ثيابه يف

 .املسك ريح والريح الدم، لون اللون دماً، يثعب
 رداءه، أو إزاره به ربط سري: مثل جلود معه كان  إذا: أي ،«عنه واجللود السالح نزع بعد»: قوله

 ورد وألنه الثياب؛ يف يدخل ال هذا ألن منه؛ ينزع فإنه محله قد سالح معه أو ذلك، أشبه ما أو
 يف يدفنوا وأن واجللود احلديد عنهم ينزع أن أحد بقتلى أمر أنه»: وسل م عليه هللا صل ى النيب عن

 .«بدمائهم ثياِبم
 الثياب، على يعود ثان   مفعول «ُسلبها» :قوله يف «ها» الضمري ،«بغريها كفن  ُسلبها وإن»: قوله

 بد ال ألنه وجوباً؛ بغريها كفن  عارياً، ويدعه العدو يأخذها أن: مثل. منه تؤخذ أن: إياها سلبه ومعىن
 .«ثوبيه يف كفنوه»: وسل م عليه هللا صل ى لقوله للميت؛ التكفني من

 يف واختلفوا املعركة يف يقتالن واملرأة الصيب ذكر (:5/347قال ابن املنذر يف األوسط ) )فرع(:
 يصلى وال يغسالن ال بالشهداء، يصنع ما ِبما يصنع: يقول الشافعي فكان يقتالن واملرأة الصيب

                                                           

 - 15/ 4) والبيهقي( 596 - 595/ 3) واحلاكم( 291/ 1" ) يف والطحاوي( 277/ 1) النسائي أخرجه 1
 فإنه ضري، وال شيئا، له خيرج ل اهلاد بن شداد عدا ما مسلم شرط على كلهم  رجاله صحيح، وإسناده: قلت (.16

 إنه(: 565/ 5" ) اجملموع"  يف للنووي تبعا( 37/ 3" ) االوطار نيل"  يف الشوكاين قول وأما معروف، صحايب
 .به يغرت فال واضح فوهم! تابعي
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 وال بالشهداء يصنع ما بالولدان يصنع: وحممد يعقوب وقال ثور، أبو قال وكذلك عليهما،
 وأما بالشهيد، يصنع ما ِبم ويصنع يغسلون، فال والرجال النساء أما: يقول النعمان وكان يغسلون،
 والنساء الرجال غسل يف السنة كانت  ملا: بكر أبو قال يغسلون ذنوب هلم ليست الذين الولدان

 املوضع يف سبيلهم كذلك  كان  عليهم، ويصلى يغسلون حيث واحدا سبيال عليهم والصالة والولدان
 األخيار بني فرق ال بالسنة، استدالال واحدا سبيال عليهم والصالة غسلهم عن عنه يوقف الذي

 .هللا شاء إن ذلك يف هلم ذنوب ال والذين ذنوب، هلم والذين واألشرار،
 فيمن واختلفوا الشرك أهل غري قتله من غسل ذكر (:5/348قال ابن املنذر يف األوسط ): )فرع(

 من: " الثوري سفيان وقال يغسل، ل اللصوص قتله من: يقول الشعيب فكان الشرك أهل غري قتله
 قال وبه اللصوص، قتله أو نفسه، يف يقتل فيمن األوزاعي قال وكذلك ،" يغسل ل مظلوما قتل

 عليهم ويصلى يغسلون: يقوالن والشافعي مالك وكان اللصوص، قتله فيمن الرأي وأصحاب أمحد،
 هللا صلى هللا رسول تركه من إال منها خيرج ال آدم، بىن يف سنة والصالة الغسل: " الشافعي قال
 قاله الذي وهذا: بكر أبو قال املعركة يف خاصة اجلماعة املشركون قتلهم الذين وهم وسلم، عليه

 تقطعت بعدما الزبري بن هللا عبد غسلت أهنا بكر أيب بنت أمساء عن وروينا حسن، والشافعي مالك،
 .أوصاله

 

 حال احلياة( الكفن إعداد)باب حكم 
 حاشيتها فيها منسوجة بربدة وسلم عليه هللا صلى النيب جاءت امرأة أن) عنه هللا رضي سهل عن

 صلى النيب فأخذها ألكسوكها فجئت بيدي نسجتها قالت نعم قال الشملة قالوا الربدة ما أتدرون
 قال أحسنها ما اكسنيها فقال فالن فحسنها إزاره وإهنا إلينا فخرج إليها حمتاجا وسلم عليه هللا

 إين قال يرد ال أنه وعلمت سألته مث إليها حمتاجا وسلم عليه هللا صلى النيب لبسها أحسنت ما القوم
 .1(كفنه  فكانت سهل قال كفين  لتكون سألته إمنا أللبسه سألته ما وهللا

 وذهب العلماء، مجاهري هذا وعلى املوت، قبل الكفن إعداد جواز على يدل احلديث فهذا
 إنفاق ألنه عنه، يسأل ال حىت حياته حال الكفن يعد أن له ينبغي ال أنه إىل -هللا رمحهم- الشافعية

 يعد أن له ينبغي فال أنفقه؟ وفيم اكتسبه، أين من ماله عن يسأل واإلنسان احلاجة، حتقق قبل
 . الثاين السؤال من نفسه ليعفي الكفن

                                                           
 (.1277أخرجه البخاري ) 1
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 وقال.  غالبا متحققة إليه احلاجة ألن الكفن هتيئة يكره ال أن وينبغي.  عابدين ابن حاشية يفو 
 أثر أو حل جهة من يكون أن إال اختاذه على ُياسب لئال كفنا  لنفسه يعد أن يندب ال:  الشافعية

 الطيب أيب القاضي كالم  اقتضاه كما  فيه تكفينه جيب ال لكن ، إعداده فحسن صالح ذي من
 جاز غريها يف وكفن الشهيد عن بالدم امللطخة الثياب نزعت لو وهلذا.  إبداله للوارث بل ، وغريه

 .أوىل فهذا ، بالشهادة له الشاهدة العبادة أثر فيها أن مع

 يستحب، يقولوا ول جيوز الفقهاء قال وحيث السابق، للحديث اجلمهور إليه ذهب ما والراجح
 .1لذاته ثواب فيه ليس أنه ذلك فمعىن

 .(عليه ينكر فلم النيب زمن يف الكفن استعد من باب)قال البخاري يف صحيحه 
 عليه هللا صلى النيب زمن يف الكفن استعد من باب: "قوله (:3/143احلافظ يف يف الفتح )قال 

 أن على الكسر وحكي للمجهول البناء على الكاف بفتح روايتنا يف ضبط" عليه ينكر فلم وسلم
 ِباء ينكره فلم الروايات بعض عن املنري بن الزين وحكى وسلم، عليه هللا صلى النيب اإلنكار فاعل
 وقع الذي اإلنكار أن إىل ليشري بذلك الرتمجة قيد وإمنا بالكسر، الت الرواية ِبعين وهو عليه بدل
 فيستفاد عليه، ذلك ينكروا ل بعذره أخربهم فلما الربدة طلب يف الصحايب على كان  الصحابة من
 القرب؟ حفر بذلك يلتحق وهل حياته، حال يف وحنوه كفن  من منه للميت بد ال ما حتصيل جواز منه
 ا.ه   سيأيت حبث فيه

 أعده أي الكفن استعد من بيان يف باب هذا أي (:12/256)وقال العيين يف عمدة القاري 
 ويكون املعلوم صيغة على ويروى اجملهول صيغة على عليه ينكر فلم قوله للطلب السني وليست
 أهديت الت الربدة طلب الذي الرجل النيب ينكر فلم أي ِبا ينكره فلم يروى وقيل النيب هو الفاعل

 طلبتها إمنا قال فلما عليه أنكروا الصحابة وكانت فيها يكفن أن ألجل منه إياها طلبه وكان إليه
 من واستفيد القضية تلك إىل الرتمجة ِبذه البخاري وأشار عليه ذلك ينكروا فلم أعذروه فيها ألكفن

 الرجل فيه ينظر ما أفضل ألن حياته حال يف وحنوه كفن  من منه للميت بد ال ما حتصيل جواز ذلك
 للموت أكثرهم إميانا املؤمنني أفضل قال وقد للمعاد االعتداد األجل وفسحة املهمل الوقت يف

 ُياسب لئال كفنا  لنفسه يعد أن اإلنسان يستحب ال الضمريي وقال استعدادا له وأحسنهم ذكرا
 فقال حياته يف القرب حفر بذلك يلحق وهل... حبلها يقطع جهة من كان  إذا إال صحيح وهو عليه

                                                           

 التحرير وشرح ، 156/  2 املنهج شرح واجلمل ، 456/  2 احملتاج وهناية ، 606/  1 عابدين ابنحاشية  1
 . الرياض ط 467/  2 قدامة البن واملغين ، 211/  5 واجملموع ، 337/  1 الشرقاوي حباشية
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 ورد فيه املوت حلول ليتمثلوا بأيديهم املوت قبل قبورهم الصاحلني من مجاعة حفر قد بطال ابن
 من يلزم ال قلت فيهم لكثر مستحبا كان  ولو الصحابة من أحد من يقع ل ذلك بأن بعضهم عليه
 وال حسن هللا عند فهو حسنا املؤمنون رآه ما ألن جوازه عدم الصحابة من أحد من وقوعه عدم
 ا.ه  األخيار الصلحاء من قوم فعله إذا سيما

وذكر يف فيه حديث  (املوت قبل الكفن استعداد ذكر) (:5/365األوسط )وقال ابن املذر يف 
 الرتمجة.
 هل للكفن زكاه. مسألة:

 بأين العلم مع ال أم زكاة عليه هل الكفنسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى نور على الدرب: 
 سنوات؟ عشرة حوايل منذ بكفين أحتفظ
 صلى النيب سأل الذي الرجل فعل كما  مشروع ألمر إال السنة من ليس بالكفن االحتفاظ: فأجاب

 فقال سألتها كيف  له فقيل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل أهديت جبة وسلم وآله عليه هللا
 يعد أن السنة من فليس هذا وعلى هذا وقتنا يف يتصوره ال وهذا كفنه  فكانت كفين  تكون أن أريد

 ألنه حراماً  القرب إعداد كان  مسبلة مقربة يف كان  وإذا قربه أي مدفنه يعد أن وال كفنه  اإلنسان
 قرباً  مسبلة مقربة يف ُيفر أن ألحد ُيل وال أوالً  مات ملن املقربة ألن به أحق غريه مكاناً  به يتحجر

 َتْدِري َوَما) تعاىل هللا قال كما  أخرى أرض يف ميوت أو األرض هذه يف ميوت هل يدري ال إنه مث له
 وذهابه أسفاره يف معه يصحبه لن الكفن أعد إذا اإلنسان إن املعلوم ومن( ََتُوت َأْرض   بَِأي ِ  نَ ْفس  
 إعداد إن فاحلاصل غريها يف ميوت لعله يدري ال فإنه أرض يف قرب له حفر إذا القرب وكذلك وجميئه
 هللا شاء إن يكفنه من سيجد مات إذا فاإلنسان فعله ينبغي وال السنة من ليس القرب وإعداد الكفن
 .للتجارة أعدت إذا إال زكاة فيها ليس الورود ألن عليه زكاة ال فإنه زكاة عليه ما وأما تعاىل

 
 (تكفنيال إعادة)باب 

 قبل الكفن فسرق امليت كفن  لو أنه على الفقهاء اتفق (:13/247)جاء يف املوسوعة الفقهية 
 يف العلة ألن املال، بيت من أو نفقته عليه من مال من أو ماله من ثانيا كفنا  كفن  بعده أو الدفن

  ا.ه . 1الثانية احلالة يف موجودة وهي احلاجة األوىل املرة

                                                           

 وكشاف ، 158/  5 واجملموع ، النجاح مكتبة ط 294/  1 اجلليل منح وشرح ، 161/  1 اهلندية الفتاوى 1
 . احلديثة النصر مكتبة ط 108/  1 القناع



 - 112 - 

 واحد؟ هو أم يتعدد هل الكفن أن على العلماء واختلف (:1/440وقال ابن العريب يف القبس )
 ليس إذ حياته؛ يف كان  كما  مرتني، أو مرة أخذه الكفن إىل احتاج مىت وأنه يتعدد، أنه والصحيح

 بيت من خيرجونه املسلمني مجيع على فكفنه مال له يكن ل فإن حاجته، عن الفضلة إال لورثته
 ا.ه  أحدهم به يقوم حىت أمجعني فعليهم تعذر أو عدم فإن ماهلم،

 فماذا جنس ماء الكفن أصاب إذا (:3/153وسئل الشيخ حممد بن إبراهيم كما يف جمموع فتاواه )
 . العمل يكون

 تصح وال ، غريه بكفن يبدل أو وجتفيفه وتطهريه غسله لزم جنس ماء الكفن أصاب إذا فأجاب:
 . أعلم وهللا.  املذكورة النجاسة هذه مع امليت على الصالة

 

 (الكفن سرقةيف  القطع)باب 
 املختفىو  .1(املختفية و املختفي لعن) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن
. خفية يف يسرق ألنه االستتار من أو االستخراج االختفاء من وهو احلجاز أهل عند القبور نباش: 

 .(2/57) النهاية

                                                           

( 3762سؤال-14/416) للدارقطين العلل ففي، والبيهقي والدارقطين، العقيلي،هذا احلديث أعله باإلرسال  1
: يعين".  واملختفية املختفي، -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لعن: عائشة عن عمرة، حديث عن وسئل: )نص ه ما

 :عنه واختلف الرجال، أيب عن أنس، بن مالك يرويه: فقال .النباش
، صاحل بن ُيىي فرواه  .عائشة عن عمرة، عن الرجال، أيب عن مالك، عن احلجيب، عبدالوهاب بن وعبدهللا الوحاظي 

 وهو.مرسالً  عمرة عن الرجال، أيب عن مالك، عن رووه والقعنيب، والنفيلي، والشافعي، وهب، ابن وخالفهما
 (.الصواب

 ا.ه ، وكذا قال البيهقي يف السنن الكربى "أوىل املرسل: الضعفاء كتاب  يف العقيلي وقال
 أيب و صاحل بن ُيىي طريق من(  270/  8)  البيهقي أخرجه (:2148أما العالمة األلباين فقال يف الصحيحة )

 ... لعن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنها هللا رضي عائشة عن عمرة عن الرجال أيب عن مالك حدثنا قتيبة
 من البيهقي أخرجه فقد ، إسناده يف لالختالف خيرجه ل لعله و ، البخاري شرط على صحيح إسناد هذا و:  قلت
 قال و...  وسلم عليه هللا صلى النيب أن الرمحن عبد بنت عمرة أمه عن الرجال أيب عن مالك أنبأ:  الشافعي طريق
 ، ثقة صاحل بن ُيىي أن فيه: "  فقال الرتكماين ابن تعقبه وقد ،" الصحيح وهو مرسل هذا و: " 

  يف البخاري له أخرج قتيبة بن سلم قتيبة وأبو ، غريمها و الشيخان له أخرج
 عبد بن هللا عبد وتابعهما. منهما فيقبل الوصل، زادا ثقتان فهذان صحيحه،
 .موصول أنه احلديث هذا يف الصحيح أن ِبذا فظهر التمهيد، صاحب أخرجه. كذلك  مالك عن فرواه الوهاب،
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 ومن حرقناه، حرق من): قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن عنه هللا رضي عازب بن الرباءوعن 
 .1(قطعناه نبش ومن غرقناه، غرق

 ونفاهم فضرِبم -ينبشون يعين- القبور ُييفون بقوم احلكم بن مروان أتى): قال الزهري عنو 
 .2(متوافرون – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول وأصحاب

 .3(أحيائنا كسارق  أمواتنا سارق) قالت رضي هللا عنها عائشة عنو 
 سفيان قال أحياءنا يف نقطع كما  أمواتنا يف نقطع) يقول الشعيب مسعت قال أيوب بن عمر عنو 

 .4(نكال ولكن عليهم قطع ال إلينا أحب والذي
 عن يسأله العزيز عبد بن عمر إىل شرحبيل بن أيوب كتب  ) قال التجييب عمران بن حرملةوعن 
 سارق به يعاقب ِبا يعاقب أن األموات سارق ليحسب لعمري عمر إليه فكتب القبور نباشي

 .5(األحياء
 قطع الزبري ابن شهدت:   قال سهيل ثنا:  هشيم قال(: 4/104)التاريخ يف البخاريوقال 
 .6نباشا

                                                           

 جيهل من بعض اإلسناد هذا ويفيف املعرفة:  البيهقي واحلديث قال عنه (6/409) املعرفةيف  البيهقيأخرجه  1
 يف ذكره بل بشيء إسناده على يتكلم ول ، أوال املعرفة يف ذكره كما  املذكور باإلسناد «خالفياته» يف ورواه ،حاله

وقال الذهيب ، حالهيف هذا اإلسناد من جيهل (: 3/275، وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح )به االحتجاج معرض
(: 2/266، وقال احلافظ يف الدراية )ما أعرف بشراً وال شيخه وال رواية هلما يف الستة(: 6/3131) يف املهذب

(: حديث منكر، وضعفه العالمة 5/362، وقال الكمال بن اهلمام يف شرح فتح القدير )يف إسناده من ال يعرف
 (.2233األلباين يف اإلرواء )

 وإسناده صحيح. .به الزهري عن معمر عن يونس بن عيسى حدثنا( 28612) شيبة أيب ابن أخرجه 2

 عمرة عن سعيد بن ُيىي عن العزيز عبد بن سويد طريق من( 12/409) واآلثار السنن معرفة يف البيهقيأخرجه  3
 . سويدإسناده ضعيف من أجل و ، أحيائنا كسارق  أمواتنا سارق:  قالت عائشة عن

( وإسناده 8/269(، والبيهقي يف الكربى )18881 رقم ، 214/ 10) مصنفه يف شيبة أيب ابنأخرجه  4
 حسن.

 (.8/269) الكربى يف البيهقيأخرجه  5
:   العوام بن عباد وقال: املذكوريف املصدر  البخارى قال كما  بالَكذب، ُمت هم وهو املكِ ي، ذكوان بن سهيل وفيه  6

 .املكى السندى أبو ذكوان بن سهيل وهو سهيال يعىن بالكذب نتهمه كنا
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 احلنفية من يوسف وأبو واحلنابلة والشافعية املالكية ذهب(: 13/247وجاء يف املوسوعة الفقهية )
 النيب أن عنه هللا رضي عازب بن الرباء روى ملا السرقة، يف القطع شروط حتققت إذا النباش قطع إىل

 عن روي وملا( . قطعناه نبش ومن غرقناه، غرق ومن حرقناه، حرق من): قال وسلم عليه هللا صلى
 الكفن كان  وإن للكفن، حرز القرب ألن أحيائنا كسارق  أمواتنا سارق: قالت عنها هللا رضي عائشة

 الكفن يف املشروع على زاد ما ألن يقطع، ل التابوت فسرق تابوت يف دفن أو السنة كفن  على زائدا
 .التابوت وكذلك له حرزا القرب جيعل ل

 قطع ال) وسلم عليه هللا صلى لقوله. مطلقا النباش على قطع ال: والشافعية وحممد حنيفة أبو وقال
 للميت ملك ال ألنه امللك يف َتكنت الشبهة وألن، املدينة أهل بلغة النباش وهو 1(املختفي على

  إذا الشافعية ووافقهما للقطع، املسقطة الشبهة فتمكنت امليت، حاجة لتقدم للوارث وال حقيقة
  ا.ه  2احلرز لعدم برية يف مدفونا امليت كان

 وقال واجلمهور، الشافعي قال وبه عندنا، النباش يقطع(: 3/1026وقال ابن العريب يف القبس )
 إىل زائد تأصيل وعلي: قال. احلرز عدم: الثاين. السرقة عدم: أحدمها: لوجهني يقطع ال حنيفة أبو

 احلي الصديق قال ولذلك باملضيعة، كامللقى  فصار للتلف، والتعريض الفساد به قصد أنه ذلك
 عند السرقة تكون فإمنا السرقة، عدم أما: قال والصديد، للمهلة ذلك إمنا امليت، من للجديد أحوج
 عدم وأما تلحظه، وال حتفظه فيه عني ال والكفن احملفوِظ، حنو وتصويبها احلفاظ النظار أعني حتديق
 موجودة، شك ال فيه فهي السرقة حتقيق أما: قلنا إليه، لريجع عليه الرتاب جتعل ل ألنه فظاهر احلرز

 ليس إنه قوهلم وأما فعلِه، من االسم هذا له اشتق النباش باسم خيتص ولكنه السرقِة، مجلةِ  من هو
 يوم يف أهله شغر إذا البلدَ  أنَ  بدليل السرقِة، شروطِ  من ذلك فليس وتلحظه، حتفظه عني هنالك

 إمجاعاً، القطع عليه وجب حينئذ   املنزل من َسارق فسرقَ  له التربز إىل ُيتاجونَ  حلادث أو عيد  
 فقوله القرآن، أما وعادًة، وسنةً  قرآناً  حرز، فإنه القربُ  وأما الحظ، بصر وال حافظ هناك وليس
 حالةِ  يف لنا كفاتاً   األرض جعل بأن سبحانه علينا فامنتَّ { َوَأْمَواتًا َأْحَياءً  ِكَفاتًا  اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  َألَْ : }تعاىل
 حالة االستتارِ و  االكتناز من الوجهني يف بذلك املنفعة ووجدت املوضعني، بني وسوى واملوِت، احلياة

                                                           

 وهو له، أصل ال تعين رمحه هللا الزيلعي عند غريب قلت. غريب: (3/370يف نصب الراية ) الزيلعي قال 1
 .هكذا أجده ل(: 110/ 2) الدراية أعين الراية نصب هتذيب يف احلافظ وقال هللا، رمحه به خاص اصطالح

 1 واملغين ، 292/  2 اإلكليل وجواهر ، 279/  2 واملهذب ، 557/  5 والبناية ، 60/  5 الرائق البحر 2
 /272 . 



 - 115 - 

 يف احلرز فألن العادة وأما واملختفية، املختفي هللا لعنَ : احلديث ففي الُسنة وأما واملمات، احمليا
 للتمر كاجلرين  فيه املختلفة حاله على يقدره شيء كل  يف هو وإمنا واحداً  باباً  ليس باتفاق   األشياء

 قوله وأما للكفن، والقرب العني، للمال والكيس والدرج واخلميصة للرداءِ  والتلفيح للعمامةِ  والتكوير
 النهر وراء ما أما تقدم، فيما األصل ذلك حرَّرنا فقد للتلف، عرض مال   كل  يف أصلهِ  على بناه إنه
 مجلة من الواحد املالك يتعني ل وإذا قالوا له، مالك ال مال الكفن أن على اعتمدوا أصحابه من

 واملوت مالك، له يكن ل إذا فكيفَ  املال، بيت كمال  قطع منه سرق من على جيب ل للمال املالك
 إال   كله  امللك يبطل املوت: قلنا. كالمهم  أغمض من وهذا له، الصالحية وتبقى امللك، يبطل

 ذلك يف واحلكمة بِه، يسترت الذي ثوبه إال   له مال   كلِ   عن املالك يد يرفع التفليسَ  أن كما  الكفن
 والثوب الواحدة كالكسرة  وحاجة   ضرورة   ملك: وجهني على الدنيا يف امللك جَعل تعاىل هللا ألن

 املضايقة تقع ول به األصل استمر فما منها والتكثري الدنيا من كالتبقي  ولذة   متاع   وملك الواحد،
 ملك وبقيَ  اللذة ارتفعت حقوقهم على معه الغرماء كتزاحمِ   املضايقة وقعت وإذا بالوجهني، ملك

 ا.ه  الكفن وهو وحده احلاجةِ  ملك بقي الدنيا عن األمل انقطع إذا وكذلك احلاجة،
 فسرقه الكفن وبقي امليت السبع افرتس إذا مسألة(: 2/701وقال ابن الصالح كما يف فتاواه )

 يقطع أن وجب وسرق الكفن وبقي امليت بلي فإن ذهب وقد بامليت حمرز ألنه يقطع ال قال سارق
 امليت وضع ولو الكفن يسرتجع حىت بقي هل فينظر القرب ينبش أن جيوز ال حىت باقية حرمته ألن
 يف كان  ولو ميكن ال حيث خصوصا الدفن يكفي ِبا حوهلا احلجارة فجمعت األرض وجه على

 فإن القرب شقني على وضع لو كما  ظاهر ألنه يقطع ال قال كفنه  رجل وأخذ ماء يف فطرح البحر
 تركه لو كما  إحرازا يعد ال املاء يف إلقاءه ألن أيضا القطع جيب ال قال فأخذه رجل فغاص املاء عينه
 .بالرتاب الريح وفتته األرض وجه على

، قطع دراهم ثالثة قيمته كفنا  القرب من النباش أخرج وإذا (:10/276وقال ابن قدامة يف املغين )
 النخعي و الشعيب و قتادة و العزيز عبد بن وعمر احلسن قال وبه نباشا قطع أنه الزبري ابن عن روي

 قطع ال:  الثوري و حنيفة أبو وقال املنذر ابن و ثور أبو و إسحاق و الشافعي و مالك و محاد و
 لذلك القرب يف يوضع ال والكفن للحفظ املتاع فيه يوضع ما احلرز ألن حبرز ليس القرب ألن عليه
 ملكا يكون أن إما خيلو ال ألنه له مالك ال الكفن وألن له حرزا يكون فال لغريه حبرز ليس وألنه

 إمنا والوارث للملك أهال يبق ول شيئا ميلك ال امليت ألن منهما لواحد ملكا وليس لوارثه أو للميت
 ولنا، ذلك يوجد ول نائبه أو املالك ِبطالبة إال القطع جيب ال وألنه امليت حاجة عن فضل ما ملك
 قالت عنها هللا رضي عائشة فإن سارق وهذا{  أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق}  تعاىل هللا قول
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 غريه دون القرب يف تركه إىل ُيتاج الكفن فإن يصح ال ذكروه وما أحيائنا كسارق  أمواتنا سارق: 
 القرب يف ويرتك كفنه  ُيفظ أن غري من القرب غري يف امليت يرتك ال أنه ترى أال حرزه يف به ويكتفى

 وال حياته يف له مالكا كان  ألنه للميت مملوك هو بل ممنوع له مالك ال انه وقوهلم عنه وينصرف
 ِباله الطلب يف الصيب ويل كقيام  املطالبة يف مقامه يقوم ووليه إليه به حاجة ال عما إال ملكه يزول

 القرب يف ووضعه اللحد من أخرجه فإن احلرز ألنه القرب من الكفن إخراج من بد فال هذا ثبت إذا
 النيب فإن جانب إىل جانب من البيت يف املتاع نقل لو ما فأشبه احلرز من خيرجه ل ألنه فيه قطع فال

 .بيتا القرب مسى سلم و عليه هللا صلى
 أو لفائف ثالث من أكثر يف الرجل كفن  فان مشروعا كان  ما بسرقته يقطع الذي والكفن: فصل
 طيبا معه ترك او التابوت فسرق تابوت يف تركه أو ذلك عن الزائد فسرق مخس من أكثر يف املرأة

 فيه فرتكه مشروع بكفن ليس ألنه ذلك من شيء بأخذ يقطع ل جواهر أو فضة أو ذهبا أو جمموعا
 .سارقه يقطع وال حمرزا يكون فال وتضييع سفه

 كسائر  املطالبة إىل يفتقر أحدمها:  وجهني ُيتمل ؟ املطالبة إىل النباش قطع يف يفتقر وهل: فصل
  حقوقه من وهذا حقوقه يف امليت مقام يقومون ألهنم الورثة املطالب هذا فعلى املسروقات

 مملوكا املسروق يكون لئال شرع االحياء من السرقة يف الطلب ألن طلب إىل يفتقر ال: والثاين 
 ا.ه  ههنا ذلك من يئس وقد للسارق

 وحنِوه وحلي كمتاع  :  الكفنِ  سوى شيء امليت مع دفن ِإذا (:81وسئل النووي كما يف فتاواه )ص
 .سارقه؟ يقطع وهل ألخذه؟ يُنبش هل

 .حمرز بيت يف القرب يكون أن ِإال سارقه يقطع وال يُنبش، نعم،فأجاب: 
 .يقطع؟ هل القرب، من الكفن سرق ِإذا (:224وسئل النووي أيضا كما يف فتاواه )ص

 .فال مضيعة يف كان  وِإن قطع، العمارة طرف يف القرب كان  ِإذا فأجاب:
 ال وأنه املسلم مال عصمة الدينية بالضرورة علم قد (:1/369وقال الشوكاين يف السيل اجلرار )

 وقد دليل وال الدليل فعليه ذلك مسوغات من الدفن أن زعم فمن مسوغ بوجه إال ملكه عن خيرج
 الذي للمال ينبش ال فكيف مال إضاعة ذلك لكون نفسه يف ماله الستخراج بطنه يشق أنه تقدم

 اإلسالم بعصمة معصوم حمرتم ملال إتالف كونه  مع فيها دفن الت األرض أو الكفن وهو اغتصبه
 سبع من هللا طوقه األرض من شربا اغتصب من قال أنه سلم و عليه هللا صلى النيب عن صح وقد

 واجب الغسل ألن غسل بغري ترك إذا ينبش وهكذا أشبار عدة هو قربا اغتصب ِبن فكيف أرضني
 ممكن غسله وأن يتفسخ ل جسمه أن يظن كان  إذا هذا دليل وال بدليل إال الدفن يسقطه ال شرعي
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 ِبسقط إال يسقط ال شرعي واجب ألنه دليل وال بدليل إال الدفن يسقطه ال التكفني وهكذا
  .لرتكه ينبش حىت وجوبه على الدليل ينتهض فلم االستقبال جمرد وأما، شرعي

 
 

 (الكفن على الكتابة)باب حكم 
 يكتب أن له جيوز ال املنهج، شرح على اجلمل يف جاء (:13/248جاء يف املوسوعة الفقهية )

 ابن قال وبه الصديد، من هلا صيانة املعظمة األمساء أو القرآن من شيئا -أي األكفان– عليها
 ا.ه  1الصالح

 سور عليه يكتب أن جيوز هل الكفن يف مسألة (عن :1/261وسئل ابن الصالح كما يف فتاواه )
 على فيه ما وسيالن امليت صديد من خوفا هذا ُيل ال أو أراد سورة وأي والكهف يس القرآن من

 الثياب من شيء القرب يف يصحبه أن جيوز وهل الشريفة احملرتمة املباركة تعاىل هللا وأمساء اآليات
 .املخيطة
 ا.ه  أعلم وهللا قميص يف يكفن أن فيجوز املخيطة وأما ذلك جيوز ال فأجاب:

 هللا صلى أنه 2الرتمذي يف سئلت(: 2/6) الكربىوقال ابن حجر اهليتمي كما يف الفتاوى الفقهية 
 وال القرب عذاب ينله ل رقعة يف وكفنه امليت صدر بني وجعله الدعاء هذا كتب  من قال وسلم عليه
 له هللا إال إله ال له شريك ال وحده هللا إال إله ال أكرب وهللا هللا إال إله ال هذا وهو ونكريا منكرا يرى

 ما ذلك ومثل بعضهم قال العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال هللا إال إله ال احلمد وله امللك
 وكفنه امليت صدر بني وجعله كتبه  من والربكة الفضل مشهور إنه فيه قيل الذي التسبيح من يكتب

 هو من سبحان األنس دعاء وهو عظيم شرح وله ونكري منكر يناله وال القرب عذاب يناله ال
 بالربوبية رب قائل كل  لسان على وبالصفة موصوف وباملعارف معروف وبالتوحيد موحد باجلالل

 كما  سبحانه رحيم رءوف والعلم وباحللم حليم عليم وباجلربوت جبار للعال وبالقهر قاهر للعال
 من وُيمدين عليهما ومن واألرض السموات له ختشع تسبيحا يقولون هم كما  وسبحانه يقولون

 امليت مع وجعل الدعاء هذا كتب  إذا عجيل ابن وقال ،احلاسبني أسرع وأنا هللا امسي عرشي حول
 إين والشهادة الغيب عال واألرض السموات فاطر اللهم هذا وهو وعذابه القرب فتنة هللا وقاه قربه يف

                                                           

 . 329/  1 وقليويب ، لبنان بريوت - العريب الرتاث إحياء دار ط 162/  2 املنهج شرح على اجلمل 1
 .األصول نوادرإىل احلكيم الرتمذي يف  ( 2/115عزاه يف إعانة الطالبني ) 2
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 عبدك حممدا وأن لك شريك ال وحدك أنت إال إله ال أن أشهد إين الدنيا احلياة هذه يف إليك أعهد
 برمحتك إال أثق ال وإين اخلري من وتباعدين الشر من تقربين نفسي إىل تكلين إن وأنك ورسولك

  يف الدعاء هذا كتب  من أيضا وقال امليعاد ختلف ال إنك القيامة يوم تؤتنيه عهدا عندك يل فاجعله
 يا السر عال يا أسألك إين اللهم هذا وهو الصور يف ينفخ يوم إىل العذاب عنه هللا رفع امليت كفن

 واحملن الضر كاشف  يا واملن الطول ذا يا األثر معروف يا الظفر موقع يا البشر خالق يا اخلطر عظيم
 وسلم حممد سيدنا على اللهم وصل غمومي عين واكشف مهومي عين فرج واآلخرين األولني إله يا
 الصديد عن وُيفظ يكتب أن بني يفرق وهل معتمد صحيح نقله ما فهل عجيل ابن قاله ما ه ا

  .عنه ُيفظ ال وأن
 شيء كتابة  جيوز ال بأنه الصالح ابن اإلمام أفىت فقد معتمد وال بصحيح ذلك ليس :بقويل فأجبت 

 العهدة كتاب  يسمونه الذي الكتاب ذلك ومثل املوتى صديد عن له صيانة الكفن على القرآن من
 وكل القرآن فإن جدا املعىن ظاهر وهو بعده األئمة ذلك على الصالح ابن وأقر جيوز ال أن ينبغي
 كفن  يف وجعله كتابته  أن شك وال وتعظيمه وتوقريه احرتامه جيب له نيب اسم أو هللا كاسم  معظم اسم

 ال امليت كفن  يف ما أن بالضرورة نعلم وحنن بالتنجيس كاإلهانة  إهانة ال إذ له اإلهانة غاية فيه امليت
  ما وضع حترمي فكان جبوفه الت النجسة األعيان من غريمها أو صديده أو دمه بعض يصيبه وأن بد

 االحتجاج فيتوقف الرتمذي يف ما وأما، فيه التوقف ينبغي ال مما امليت كفن  يف معظم اسم فيه كتب
 مقتضاه خالف على نصوا األئمة ألن به يعمل ل سنده صحة فرض لو بل 1سنده صحة على به

 وهي فيها نزاع ال الت املعلومة القاعدة هلذه خمالف وهو كيف  فيه لعلة هو إمنا عنه إعراضهم فيكون
 أن فرض إن نعم حمرما ذلك إىل السبب فيكون حمرمة وإهانته له إهانة فيه وحنوه هللا اسم تنجيس أن

 ل وحنوه الصديد من شيء يصيبه ال أنه يقينا عليه أمن حبيث القرب من حمل يف جعل املكتوب ذلك
 كما  الشرط ألن شيئا جيدي ال حينئذ أنه على السابقة التحرمي علة النتفاء حينئذ باجلواز القول يبعد
 إن أنه فاحلاصل شيئا يفيد ال الكفن خارج فوضعه امليت كفن  يف يوضع أن وغريه الرتمذي عن ذكر

 وإن ذلك حرمة وظهر وبان تقرر وقد تعاىل هللا اسم تنجيس إىل تسبب فيه كان  الكفن يف وضع
 فالصواب الكفن يف بوضعه مشروط فيه قيل الذي الثواب ذلك ألن شيئا يفد ل الكفن خارج وضع
 .بالصواب أعلم وتعاىل سبحانه وهللا مطلقا القرب يف وضعه وعدم ذلك كتابة  عدم

                                                           
 أصحاب من غريه وال الرتمذي يروه ل احلديث هذا (:416يف الضعيفة حتت احلديث رقم )قال العالمة األلباين  1

 رائحة يشم ل من إال البطالن الظاهر املوضوع احلديث هذا مثل يروي أن يعقل ال إذ!  الستني وال الستة الكتب
 .! عمره يف واحدة ولومرة احلديث



 - 119 - 

 
 (تكفينه بعد بالستيك)باب وضع امليت يف 

 كافيا  الطيب كان  وإن ، املؤذية والرائحة الدم خروج ملنع ، الكفن فوق البالستيك وضع يف حرج ال
 . عليه اقتصر املؤذية الرائحة منع يف

 يف امليت على املغسلني بعض جيعل(: 13/128) كما يف جمموع فتاواه  باز ابن عالمةال سئل وقد
 األكفان؟ على الدم خيرج ال حىت البالستيك من كيسا  السيارات حوادث
  ا.ه  " ميسكه ما اجلرح على جيعل أن بأس ال: " فأجاب

 مث أجزاؤهم تقطعت الذين للموتى بالنسبة وسئل العالمة العثيمني كما يف تعليقاته على الكايف:
 يكفنون؟ كيف  مجعاً  مجعت

 .ذلك أشبه ما أو بكيس يكفنون فأجاب:
 
 
 

 الكفن عن وجه امليت يف القرب()باب هل يرفع 
 إذا امليت وجه كشف  حكم ما (:14/83سئل العالمة ابن باز كما يف فتاوى نور على الدرب )

 قربه؟ يف وضع
 بل شيء، منه يكشف ال القرب يف وضع إذا امليت بدنه، ومجيع وجهه يغطى أن املشروعفأجاب: 

 هللا صلى النيب فعله الذي هو وهذا السنة، هو هذا رجليه، إىل رأسه من كله،  له شامال الكفن يكون
 إال كله  يغطى أنه الواجب غلط، وجهه يكشف أنه العامة بعض يظنه وما. إليه وأرشد وسلم عليه
 إحرامه يف رجل مات ملا وسلم عليه هللا صلى النيب ألن وجهه؛ وال رأسه يغطى ال فإنه حمرما كان  إذا

 رأسه ختمروا وال بطيب َتسوه وال ثوبيه، يف وكفنوه وسدر ِباء اغسلوه»: وسلم عليه هللا صلى قال
 ال حمرمة ألهنا ورأسها؛ وجهها يغطى امرأة كان  إذا إال «(2) ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه وجهه؛ وال

 يغسل ومات حمرما كان  إذا وجهه، يغطى فال الرجل أما حمرمة، كانت  وإن وجهها تغطي أن بأس
 .رأسه وال وجهه يغطى وال ويكفن،

 وأثناء امليت مات إذا عندنا (:14/83وسئل العالمة ابن باز أيضا كما يف فتاوى نور على الدرب )
 وبعدما امليت، وجه ويكشف احلاضرين أحد يقوم العزاء يف أحد جييء وعندما البيت، يف وجوده
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 على الصالة بذكر امليت، وجه عن الغطاء بفك أقاربه أحد يقوم املسجد يف عليه ويصلى يغسل
 هذا يف رأيكم هو فما الوداع، نظرة يسمونه ِبا مجيعا احلاضرون يقوم مث وسلم، عليه هللا صلى حممد

 .خريا هللا جزاكم العمل؟
 أن السنة وجهه، وغري وجهه كله،  بالكفن مغطى يدفن أن السنة له، أصل ال العمل هذافأجاب: 

 من هو من عليه ليسلم وكشفوه بينهم دام ما أما غريه، وال وجهه يكشف وأال عاما، الكفن يكون
 يسلم امرأة أو بأس، فال رجال كان  إذا الرجل عليه يسلم أو أخواته، أو زوجته كانت  إن حمارمه،
 إىل الصديق وجاء تويف ملا وسلم عليه هللا صلى النيب ذلك، يف حرج ال زوجها أو حمارمها عليها
 ملصلحة كشف  فإذا والسالم، الصالة عليه «وميتا حيا طبت»: وقال وقبله، وجهه كشف  منزله
 بل وجهه، يكشف ال القرب يف وضعه عند لكن ذلك، يف حرج فال له والدعاء إليه، النظر أو تقبيله
 .القرب يف البدن ومجيع والوجه مغطى، يكون

 يكشف فهل امرأة أو رجل سواء قربه يف امليت أدخل إذا (:8/419وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 .كتابته  نرجو تغطيته أو الوجه كشف  على دليل فيه كان  وإذا ال؟ أم القرب يف وجهه عن

 أنه على يدل الشرعية األدلة ظاهر بل القرب، يف امليت وجه كشف  على يدل دليال نعلم ال فأجابوا:
 فال حمرما الرجل يكون أن إال بدنه، كسائر  الوجه تغطية األصل ألن أنثى؛ أو كان  ذكر يكشف؛ ال

 .وجهه وال رأسه يغطى
 وضع إذا امليت وجه كشف  جيوز هلوسئل العالمة العثيمني كما يف فتاوى لقاءات الباب املفتوح: 

 القرب؟ يف
: قال من ومنهم, الوجه وليس فقط األرض يلي الذي خده يكشف: قال من العلماء من فأجاب:

 .شيئاً  منه يُْظِهرُ  ال أنه: ِبعىن, امليت يكفت ألنه كفناً   مسي إمنا الكفن ألن بسنة؛ ليس
 أنه يذكر ل   هللا رمحه   املؤلف إن مث (:5/363وقال العالمة العثيمني أيضا يف الشرح املمتع )

 ملفوفاً  يدفن بل امليت، وجه من شيء يكشف أن يسن فال هذا وعلى وجهه، من شيء يكشف
 .العلماء من كثري  رأي وهذا بأكفانه،

 .األرض ليباشر األمين خده عن يكشف إنه: العلماء بعض وقال
 فأفضوا القرب يف ووضعتموين مت أنا إذا»: قال   عنه هللا رضي   اخلطاب بن عمر بأن: واستدلوا

 .وذالً  استكانة فيه وألن لألرض، مباشراً  اجعلوه: أي ،«األرض إىل خبدي
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 صل ى النيب فإن حمرماً، امليت كان  إذا فيما إال دليل فيه وليس له، أصل فال كله  الوجه كشف  فأما
 ثبوهتا، يف العلماء اختلف «وجهه» اللفظة هذه كانت  وإن «وجهه ختمروا ال»: قال وسل م عليه هللا
 ا.ه  يغطى ال فإنه للمحرم بالنسبة الرأس أما
 كشف  عن: (5/85كما يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية )  العزيز عبد بن محد الشيخ سئلو 

 امليت؟ وجه عن الكفن
 ترك وإن بأس فال عنه كشف  إن واسع، فيه األمر أن الظاهر ولكن شيء، فيه يبلغين ل: فأجاب
 ا.ه  فكذلك

وسئل الدكتور حممد املختار الشنقيطي كما يف شرح الزاد: هل يصح كشف وجه امليت يف القرب 
 أثابكم هللا؟ 

ألن التكفني إمنا هو للجسد،  فأجاب: هذا ذكره العلماء يف الكشف عن وجه امليت، قالوا:
ويكشف ِبكان احلساب، وال أحفظ يف ذلك نصا صحيحا عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وجرى 

 -رمحة هللا عليهم-به عمل الناس، ولكن ال ُيكم ببطالنه إال بدليل، خاصة وأن بعض العلماء 
يف القرب ملكان اإلقعاد، ويف  أشاروا إليه، وقالوا: إنه حتل عن امليت األربطة، ويكون حل األربطة

الصحيح )يأتيان ملكان فيقعدانه ( قالوا: فتحل األربطة ويكشف عن الوجه؛ وذلك ملكان السؤال 
 .واحلساب.. وهللا تعاىل أعلم

 
 (أكفانه يف أدرج إذا امليت إىل النظر)باب 

 حىت بالسنح مسكنه من فرسه على عنه هللا رضي بكر أبو أقبل) قالترضي هللا عنها  عائشةعن 
 هللا صلى النيب فتيمم عنها هللا رضي عائشة على دخل حىت الناس يكلم فلم املسجد فدخل نزل
 يا أنت بأيب فقال بكى مث فقبله عليه أكب مث وجهه عن فكشف حربة بربد مسجى وهو وسلم عليه
 .1... احلديث(هللا نيب

( قال احلافظ يف أكفانه يف أدرج إذا املوت بعد امليت على الدخول بابقال البخاري يف صحيحه )
 فيها، لف أي" أكفانه يف أدرج إذا املوت بعد امليت على الدخول باب: "قوله (:3/114الفتح )

 عهد الت احلي حماسن تغيري سبب كان  ملا املوت أن الفقه من الرتمجة هذه موقع: رشيد ابن قال

                                                           

 (.1241أخرجه البخاري ) 1
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 ينبغي: النخعي قال حىت كشفه  من للمنع مظنة ذلك كان  - وتغطيته بتغميضه أمر ولذلك - عليها
 .ذلك جواز على البخاري فرتجم يليه، ومن له الغاسل إال عليه يطلع ال أن

 الكفن يف أدرج إذا امليت على الدخول يف الرتمجة(: 12/139وقال العيين يف عمدة القاري )
 الكفن يف مدرجا يكون أن عن فضال غسل حينئذ يكن ول حربة يربد مسجى وهو احلديث ومنت

 عن منع من منهم ألن وذلك تكفينه بعد حلاله مساو تسجيته بعد امليت كشف  بأن وأجيب
 يف كريها  يكون ألنه احلي حماسن لتغري سبب املوت ألن يليه ومن الغاسل إال امليت على االطالع

 حاله كان  وملا املذكورة بالرتمجة ذلك جواز إىل البخاري وأشار وتسجيته بتغميضه أمر فلذلك املنظر
 .احليثية هذه من واحلديث الرتمجة بني التطابق وقع التكفني بعد حاله مثل التسجية بعد

 جابر عن روي ملا وذلك .مينعوا ل يروه أن أهله أحب وإن (:2/331وقال ابن قدامة يف املغين )
 و عليه هللا صلى والنيب وأبكي وجهه عن الثوب أكشف جعلت أيب قتل ملا:  قال رضي هللا عنه

 بن عثمان يقبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت: رضي هللا عنهاعائشة وقالت ،ينهاين ال سلم
 و عليه هللا صلى النيب فتيمم بكر أبو أقبل: وقالت ،تسيل الدموع رأيت حىت ميت وهو مظعون

 نيب يا أنت بأيب)  فقال بكى مث فقبله عليه أكب مث وجهه عن فكشف حربة بربد مسجى وهو سلم
 ا.ه  صحاح أحاديث وهذه(  موتتني عليك هللا جيمع ال هللا

 وكفن غسل أن وبعد لتكفينه، حضرت زوجي وفاة عند (:8/370وسئل علماء اللجنة الدائمة )
 الكفن تفتحي أن لك جيوز ال إنه: أقاريب بعض يل فقال الطاهر، وجهه الستودع الكفن عنه رفعت
 كذلك  األمر كان  وإذا ذلك؟ يف إمث علي فهل وضوءه، ينقض إنه وحيث وكفناه، غسلناه قد وحنن
 .هللا أثابكم أفيدوين اآلن؟ أفعل فماذا

 .وتكفينه تغسيله بعد زوجك وجه تقبيل يف عليك شيء ال فأجابوا:
 

 )باب القميص يف الكفن(
 عليه هللا صلى هللا رسول إىل ابنه جاء أيب    بن هللا عبد تويفِ   ملَّا: )قال عنهما هللا رضي عمر ابن وعن

 . 1(إيَّاه فأعطاه فيه، أكفِ نه قميصك أعطين: فقال وسلم،
                                                           

 ملك يتوفَّكم قل -: }تعاىل هللا قال كما(  تويف ملَّا: )قوله(: 2/526قال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ ) 1
 وليس متوىفَّ  فهو[. 6: األنعام{ ]رسلنا توفَّته املوت أحدكم جاء إذا حىتَّ : }وقال[. 11: السجدة{ ]املوت

 وجه، له لكان مدينه من حقه استوىف كالذي  وحياته أجله متوف أنه: ِبعىن متَّوف إنه: قال أحًدا أن لو ولكن متوف،
 .العربية اللغة يف وروده على يتوقف هذا لكن
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 وكيف بأيب ننطق فكيف أمه، وسلول سلول، بن أيب بن هللا عبد: يقال -للفائدة -( أيب بن هللا عبد تويف ملا: )قال
 بن هللا عبد: فنقول األخري، سلول؟ بن أيب بن هللا عبد أو سلول، بن أيب بن هللا عبد: نقول هل سلول؟ بابن ننطق

 عبد: نقول اجلد هو( علي) كان  إذا( علي بن حممد بن هللا عبد: )قلنا لو ما خبالف بالرفع، سلول ابن بالتنوين، أيب
 لالسم تابعة الثانية ابن وجنعل أبيًّا ننون فإننا أيب    بن هللا عبد أما ابن، ونكسر حممًدا ننون وال علي، بن حممد بن هللا

 ألًفا نضع ال فإننا اجلد هو كان  لو ما خبالف( سلول ابن)) يف ابن ألف نضع أننا وهو ثالث فرق وهناك األول،
 أيب بن هللا عبد هللا، عبد أم هي بل جده، ليست هذه حبينة ألن ؛(حبينة ابن مالك   بن هللا عبد) ذلك ومنه. البن
 أيب بن هللا عبد وكان املؤمنني، خيار من هللا عبد امسه ابن وله بنفاقه، مشهور وهو املنافقني رأس -باهلل والعياذ -هذا

 ألن بظواهرهم؛ أخًذا املسلمني معاملة املنافقني يعامل وسلم عليه هللا صلى النيب وكان باإلسالم، يتظاهر اخلبيث
 بأن ملزمون حنن أننا فكما ،-وتعاىل سبحانه -هللا إىل البواطن ألن بالظواهر؛ الناس نعامل أن حنن علينا الواجب

 هللا لقول البواطن يف ِبا فاحلكم اآلخرة يف أما بالظواهر، الدنيا يف الناس على احلكم فكذلك بالظواهر، الناس نعامل
 القبور يف ما بعثر إذا يعلم أفال -[. }10 ،9: الطارق{ ]ناصر   وال قوة   من له فما( 9) السرآئر تبلى يوم: }تعاىل

 من وهو -هللا عبد ابنه جاء مات ملا سلول ابن أيب بن هللا عبد[. 10 ،9: العاديات{ ]الصُّدور يف ما وحصل( 9)
 وسلم عليه هللا صلى النيب قميص فيه، أكفنه قميصك أعطين: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب إىل -املؤمنني خيار

 سبق كما  اإلنسان به يتربك أن جيوز فإنه يلبسه الرسول كان  ما أن شك وال -والسالم الصالة عليه -الرسول يلبسه
 بذلك، فيتربك ليكفنه قميصه ليعطيه وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جاء هللا عبد فإن هذا وعلى زينب، حديث يف

 شفاعة تنفعه ال الكافر ألن ينفعه؛ ال فإنه احلقيقة أما الظاهر، على بناء لكن ينفعه، ال هذا؟ ينفعه هل ولكن
 .الشافعني

 .جيوز ما سأل سائاًل  يرد ال حيث وسلم؛ عليه هللا صلى النيب كرم:  احلديث هذا من يستفاد
 أعطى حينما ألبيه مكافأة هذا أيب بن هللا عبد أعطى وسلم عليه هللا صلى الرسول بأن قلنا إذا: أيًضا منه ويستفاد
 احلديث هذا من أخذها يف كان  وإن الفائدة وهذه ِبثله، املعروف مكافأة: منه فيؤخذ بدر، أسرى يف قميصه العباس

 معروفًا إليكم صنع من: )وسلم عليه هللا صلى قوله مثل األخرى، األدلة عليه دلت قد لكن الصعوبة، من شيء
 باملال يكافئه أن البد ويسكت يأخذه أن معروفًا الناس من أحد إليه أسدى إذا لإلنسان ينبغي ال وهلذا ؛(فكافئوه

 .بالدعاء يكافأ ككم  كان  إذا بالدعاء وإما
 عليه هللا صلى الرسول عهد يف سيما ال النفاق، معروف كان  وإن املسلم معاملة يعامل املنافق أن: منه ويستفاد
 عليه هللا صلى فكان ،(أصحابه يقتل حممًدا أن الناس يتحدث ال: )يقول كان  وسلم عليه هللا صلى النيب ألن وسلم،
 معاملة يعاملهم أن رأى يعلمهم كان  وإن احلال ظاهر على هؤالء يعامل أن يف العظيمة املصلحة من يرى ملا وسلم

 .املسلمون وهم فيه ينافقون من
 (.يكفنه: )لقوله: الكفن مشروعية على دليل وفيه
 (.قميصك أعطين: )لقوله بالقميص التكفني جواز على دليل وفيه
 ثابت هذا وهل ذلك، أشبه وما ووضوئه وإزاره لقميصه وسلم عليه هللا صلى النيب بآثار التربك جواز على دليل وفيه

 .بآثاره يتربك ال والكرم والفضل العلم من بلغ مهما وسلم عليه هللا صلى النيب غري وان ال،: الصواب لغريه؟
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 ول جلده يلي مما املئزر جعل ولفافة ومئزر قميص يف كفن  وإن (:2/331قال ابن قدامة يف املغين )
  .القميص عليه يزر

 فإن فيه كراهة  ال جائز وهذا األول األفضل وإمنا مكروه غري واللفافة واملئزر القميص يف التكفني 
 باملئزر فيؤزر البخاري رواه[  مات ملا قميصه أيب بن هللا عبد ألبس سلم و عليه هللا صلى النيب

 مثل يكون أن إيل فأحب قميصا جعلوه إن:  أمحد وقال ذلك بعد باللفافة يلف مث القميص ويلبس
 ا.ه  القميص عليه يزر وال وإزرار ودخاريص كمان  له احلي قميص

 عمامة الكفن يف أجيعل العتبية يف القاسم البن وقيل (:1/1139وقال املازري يف شرح التلقني )
 عمامة وال قميص فيها جُيعل ال أثواب ثالثة امليت كفن  يف إيل   أحب قال امليت؟ ويؤزر قميص أو
 تقميص وأما. - وسلم عليه هللا صلى - النيب كفن  وكذلك. إدراًجا فيهن يدرج ولكن. مئزر وال

 .يقمص ال أن عنه نقلناه الذي هذا يف مالك استحب فقد امليت
 تُعد أثواب مخسة الكفن يف مالك إىل أحب حبيب ابن قول قدمنا وقد. يقمص أنه الواضحة ويف
 مالك عن القصار ابن وحكى. حنيفة أبو قال تقميصه وباستحباب. والقميص واملئزر العمامة فيها

 القميص يستحب ال بأنه مذهبهم عن يعرب   الشافعي أصحاب بعض ورأيت. مكروه أنه والشافعي
 .للميت العمامة وال

                                                                                                                                                  

 الصالح؟ هي العلة أن مع بآثاره يتربك أنه على الدليل ما: قلت فإن
 أن األثر جهة من: ثانًيا ممتنع، فالقياس جهة من هذا آخر صالح يساويه ال والنبوة الرسالة صالح أن: فاجلواب
 أبو نبيها بعد األمة هذه خري أن يقرون وكانوا بينهم، التفاضل يعرفون كانوا  أنفسهم -عنهم هللا رضي -الصحابة

 أنه يزعم من أو عال   بشخص يتربك أن أراد إنسان ألي فنقول بآثارهم، يتربكون ال كانوا  ذلك ومع عمر، مث بكر
 .سننهم من وال الصحابة عادة من ليس ألن ِبشروع؛ ليس هذا: له نقول ويل،

 هذا سأل ما أيب بن هللا عبد أن من يؤخذ الدين، يف املودة من تعد ال بالقرابة املودة أن: احلديث هذا من ويستفاد
 واليوم باهلل يؤمنون قوًما جتد الَّ : }تعاىل قوله عليه يرد هذا: قلت فإن عنه، هللا خيفف أن حمبته أجل من إال ألبيه

 شيء القرابة متقضاها الت الطبيعية واحملبة املودة أن: فاجلواب[. 22: اجملادلة{ ]عشريهتم: }قوله إىل..... {  اآلخر
 كان  إن قل: }تعاىل قوله هذا على ويدلك الفطرة، تقتضيه مما أكثر املودة طلب يف يسعى الذي: هو فاملواد آخر،

 ترضوهنا ومساكن كسادها  ختشون وجتارة   اقرتفتموها وأموال وعشريتكم وأزواجكم وإخوانكم وأبناؤكم ءابآؤكم
 ورسوله هللا حميبة على هؤالء حمبة قدم فإذا{ فرتبَّصوا سبيله يف وجهاد   ورسوله هللا من إليكم} كان  خرب هذا{ أحب
 [.24: التوبة{ ]بأمره هللا يأيت حىتَّ  فرتبَّصوا: }بقوله هللا هتهدهم وهلذا املمنوع؛ هو فهذا
 أيب بن هللا لعبد تأليًفا أيًضا فيه إن مث قومه، اإلنسان يتألف أن ألجل الكفر رؤساء تأليف أن: فائدة نأخذ ورِبا

 .شك بال بالقميص ينتفع ال وذاك االبن،
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 أن عنها هللا رضي عائشة قول الكراهة فدليل. الكراهة ال االستحباب نفي تتضمن إمنا العبارة وهذه
 وألن. عمامة وال قميص فيها ليس سحولية أثواب ثالثة يف كف ن:  - وسلم عليه هللا صلى - النيب

 وألن. اللباس يف به امليت يشته أن فينبغي املخيط يلبس ال اإلحرام حالة احلي أحوال أفضل
 من واحتج. فائدة تقميصه يف فليس ذلك أهل من ليس وامليت واحلرمة للزينة يُراد إمنا القميص
 اآلخرون عنه وانفصل(. 2) قميصه يف كفن  - وسلم عليه هللا صلى - النيب أن روي ِبا يستحب

 حىت القميص فتق قد يكون أن فيمكن وأيًضا. ِبذا أعلم ألهنا أوىل عنها هللا رضي عائشة رواية بأن
 ا.ه  املدرج دون قميص على الكفن يف يقتصر ال أشياخنا بعض قال .كالرداء  صار

 اختلف (عمامة وال قميص فيها ليس) قوله (:4/264وقال ابن العراقي يف طرح التثريب )
  أنه معناه أن والثاين أصال عمامة وال قميص الكفن يف ليس معناه أن فالصحيح معناه يف العلماء

 املراد يف أظهر واألول الدين تقي الشيخ قال والعمامة القميص عن خارجة أثواب ثالثة يف كفن
 الذي الصواب وهو قال العلماء ومجهور الشافعي تفسري األول أن مسلم شرح يف النووي وذكر

 قميص يف كفن  وسلم عليه هللا صلى أنه يثبت فلم ضعيف الثاين إن وقال احلديث ظاهر يقتضبه
 . انتهى وعمامة
 مالك فقال ال أم وعمامة قميص الكفن يف يكون أن يستحب هل أنه يف اختالفهم هذا على وترتب

 زيادة يف واختلفوا عمامة وال قميص فيها ليس لفائف الثالثة يكون أن يستحب وأمحد والشافعي
 وقالت مكروه أنه احلنابلة فذكر مخسة لتصري الثالثة اللفائف على غريمها أو والعمامة القميص
 النساء حق يف وهو والنساء للرجال مستحب إنه املالكية وقالت مستحب غري جائز إنه الشافعية

 الثالثة األثواب إن احلنيفة وقال سرف عليها زاد وما مكروهة غري السبعة إىل والزيادة قالوا ، آكد
 وذكر النخعي وإبراهيم عمرو بن هللا عبد عن مصنفه يف شيبة أيب ابن ورواه ولفافة وقميص إزار

 كراهة  بال جائز وهذا األول األفضل ولكن ، يكره ل ولفافة وقميص إزار يف كفن  لو أنه احلنابلة
 أن عندهم واملشهور ولفافة وعمامة قميص مالك قول على جيزي املالكية متأخري بعض وقال

 وإن ولفافتني قميص يف شئت إن الثوري سفيان وقال القاسم ابن رواية وهو تقدم كما  لفائف الثالثة
 احلديث هلذا خمالف فهو قميصا الثالثة من إن قال من أن بذلك ظهر وقد ، لفائف ثالث يف شئت
 عبد والسالم الصالة عليه بإلباسه القميص استحباب يف َتسك وكأنه معا املتقدمني االحتمالني على

 بعد فكذا احلياة يف لبسه يعتاد الذي أنه توجيهه يف احلنفية وذكر ذكره وسيأيت قميصا أيب بن هللا
 محل يقال قد لكن حياته يف يلبسه كان  فيما امليت ذلك عادة باختالف اختالفه ويقتضي املوت
 قميص يستحب حنيفة وأبو مالك قال مسلم شرح يف النووي وقال األغلب األكثر على األمر
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 زائدان مها وإمنا ، الثالثة مجلة من والعمامة القميص ليس معناه أن على احلديث وتأولوا وعمامة
 يف شيبة أيب ابن وروى الثالثة مجلة من القميص جيعلون احلنفية أن عرفت وقد ، تقدم كما  عليهما
 جابر عن وغريه بطال ابن وحكاه زيد بن جابر الشعثاء وأيب الشعيب عن يعمم ال امليت كون  مصنفه

 بوضع احلسن وعن احلي يعمم كما  يعمم أنه سريين ابن عن شيبة أيب ابن وروى وعطاء هللا عبد بن
 امليت شأن من املدونة يف مالك وقال جسده على هكذا طرفيها بني خيالف مث ، رأسه وسط العمامة

 يعين عندنا العمل هذا على ليس قال أنه مالك عن اخلالفيات يف البيهقي وروى عندنا يعمم أن
 ا.ه   امليت بقميص

 احلي أحوال اكمل اإلحرام حالة وألنقال ابن قدامة ) وقال العالمة العثيمني يف تعليقه على الكايف:
 .(موته حال فكذلك فيها املخيط يلبس ال وهو

 ال والقميص العمامة وألن يقال أن الصواب لكن القياسات أضعف من قياس هذاقال العثيمني: 
 العمامة لبس له يستحب أنه ذكروا قد فاحلي احلي خبالف الزينة به يراد ال الكفن ألن إليها ُيتاج
 فيكشف لربه اإلنسان يرحل أن واملقصود أخرى حال فله احملرم أما هللا رمحهم إليه ذهبوا ما على
 من قول دفع يف نقول أن يكفينا حال كل  وعلى ورداء إزار واحد بثوب احملرمون يتحد وأن رأسه
 استدل اآلن احلديث ألن اللفظ ظاهر خالف إليه ذهبوا ما أن والقميص العمامة تستحب إنه يقول

 معىن يكون رأيهم وعلى وعمامة قميص الكفن يف يكون أن يستحب تقول طائفة طائفتان به
 ينفون والذين شك ال اللفظ ظاهر خالف وهذا والعمامة القميص على زائدة أثواب ثالثة احلديث

 عمامة وال قميصاً  يلبس ل أنه يعين عمامة وال قميص فيها ليس واضح صريح احلديث يقولون ذلك
 .الثالثة من واحداً  وال الثالثة على زائداً  ال
 

 )باب إن تلوث الكفن(
 منه؟ خرج مثَّ  األكفان يف أدرج امليت إذا: (841) الكوسج مسائلكما يف   منصور بن إسحاق قال
 قال. الغسل عليه يُعاد فاحش شيء الكفن من يظهر يكثر أن إال رفع قلياًل  شيًئا كان  إن: قال

: قيل .الدبر يف القطنة وتوضع: قال. منه ينثين شيء كل:  وهي- مغابنه على الذريرة جتعل: أمحد
 ا.ه  يعرفه فلم العينني؟ على

 إىل يعد ل أكفانه يف وضعه بعد يسري شيء منه خرج وإن (:2/331يف املغين ) وقال ابن قدامة
 مشقة فيها الغسل إعادة أن ذلك يف والوجه خالفا هذا يف العلم أهل بني نعلم ال. ومحل الغسل
 هذا مثل يؤمن ال مث إبداهلا أو وجتفيفها أكفانه وغسل غسله وإعادة إخراجه إىل ُيتاج ألنه شديدة
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 النجاسة موضع غسل وال وضوءه إعادة إىل أيضا ُيتاج وال لذلك فسقط والثالثة الثانية املرة يف
 فقال شيء منها بدا أكفاهنا يف لفت ملا له ابنة أن الشعيب عن ويروى حباله وُيمل املشقة هلذه دفعا

 كان  إن غسله يعاد أنه هاهنا اخلرقي كالم  فمفهوم فاحشا كثريا  اخلارج كان  إن فأما ارفعوا:  الشعيب
، وحنوه والتلجم بالشد لتحفظهم الثانية املرة يف مثله ويؤمر يتفاحش الكثري ألن السبعة َتام قبل

 ال:  عنه رووا كلهم  هللا عبد أيب أصحاب وخالفه اخلالل قال أمحد عن منصور بن إسحاق ورواه
 حتمل أن وُيتمل فيه املشقة من ذكرنا ملا عليه اتفق ما على والعمل:  قال حبال الغسل إىل يعاد

 املشيعني على وخيفي يسريا كان  إذا غسله يعاد ال:  قال الذي فاملوضع حالتني على الروايتان
 .ويفحش هلم يظهر كان  إذا بإعادته أمر الذي واملوضع

 تصح هل ظاهرة أو خفية جناسة امليت كفن  يف كان  لو عما (:2/33وسئل الرملي كما يف فتاواه )
 يف وضعه إىل أم الصالة انتهاء إىل طهارته املفروض الكفن يف يشرتط وهل ال؟ أم معها عليه الصالة
 القرب؟

 يف ويشرتط خفية أو ظاهرة عنها معفو غري جناسة كفنه  ويف امليت على الصالة تصح ال بأنهفأجاب: 
 ا.ه  عليه الصالة انتهاء إىل طهارته الكفن

 امليت بنجاسة الكفن تنجس وإذا: اخلزانة عن ط ويف(: 2/225) احملتار ردوقال ابن عابدين يف 
 . اه ابتداء املتنجس الكفن خبالف للحرج دفعا يضر ال

 ُحشي سبع بعد شيء منه خرج وإن»: قوله(: 5/284وقال العالمة العثيمني يف الشرح املمتع )
 أي بقطن، ُحشي ذلك أشبه ما أو دم، أو غائط، أو بول، من شيء امليت من خرج: أي ،«بقطن

 .يتوقف أن أجل من بالقطن ُسد
 ألن قوي؛ بطني: أي بالرمل خملوطاً  ليس الذي: احلر الطني ،«حر فبطني يستمسك ل فإن»: قوله

 خلق اإلنسان إن حيث اإلنسان؛ طبيعة إىل أقرب ألنه الطني، واختاروا اخلارج، يسد القوي الطني
 .إليه وسيعاد منه،
 وإزالة للتنظيف فيغسل خرج، ما أصابه الذي: أي احملل يغسل ،«ويوضأ احملل يغسل مث»: قوله

 .يوضأ مث جنساً، كان  إن النجاسة
 ألن الغسل؛ يعد ل التكفني بعد شيء خرج إن: أي ،«الغسل يعد ل تكفينه بعد خرج وإن»: قولهو 

 يكون وحينئذ   شيء، خيرج رِبا أخرى مرة كف ناه  مث نظفناه، مث الكفن أزلنا لو إننا إذ مشقة؛ ذلك يف
 .تركناه التكفني بعد خرج فإذا مشقة، فيه
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 وإعادة احملل غسل وجب السبع قبل خرج إذا»:   اجتهادهم من وهو   هللا رمحهم   الفقهاء قال
 غسل جيب ل التكفني بعد خرج وإن والوضوء، احملل غسل وجب السبع بعد خرج وإن الغسل،

  .أحوال ثالثة فله ،«الوضوء إعادة وال احملل
 
 

 (مع الكفنالقطن  )باب هل يشرع وضع
 (منه خيافون وما دبره ُيشى امليت يف( )باب 3/256قال ابن أيب شيبة يف املصنف )

 نعم قال ؟ الكرسف أحشو قلت:  قال ، عطاء عن ، جريج ابن عن ، مبارك بن هللا عبد حدثنا
 .نعم قال ، شيء منه يتفجر ال ألن قلت

 .منه خيرج أن خيافون ملا امليت من ُيشى قال ، إبراهيم عن ، مغرية عن ، هشيم حدثنا
 .وأنفه ومسامعه دبره ُيشى:  قال ، احلسن عن ، مطر عن ، مهام عن ، مهدي ابن حدثنا
 ، قطنا ومنخراه وفاه امليت دبر ُيشى يقول سريين ابن مسعت:  قال ، الربيع عن ، داود أبو حدثنا
 .بيسارك فعاجله دبره عاجلت ما حممد وقال

 على حشي إذا:  قال ، زيد بن جابر عن ، األزدي أمية عن ، إبراهيم بن حسان عن ، وكيع حدثنا
 ا.ه  باملشاق ومسامعه مراقه سد امليت

 يفرغ بعدما بقطن امليت وجه يطبق السختياين أيوب كان(:  5/365قال ابن املنذر يف األوسط )و 
 عليه فيوضع الكرسف يؤخذ: " يقول الشافعي وكان ذلك، يفعل ال سريين ابن وكان غسله، من

 القطن وضع يعرف ال أمحد وكان سجوده، وموضع وعينيه، ومنخريه، فيه، على يوضع مث الكافور،
 سنة ال ما يفعل أن أحب وال سنة، الوجه على القطن وضع يف جند ل: " بكر أبو قال"  العني على
 إسحاق قال وبه ذلك، يريان واحلسن رباح، أيب بن عطاء فكان امليت دبر حشو يف واختلفوا"  فيه

 احلب منزوع القطن يؤخذ: " يقول الشافعي وكان" .  ذلك يف ويرفق احلشو، يف ُيشو: " وقال
 وأكثر بليغا إدخاال أليتيه بني أدخل مث يسرته، ما امليت على وألقي والكافور، احلنوط، فيه فيجعل

 شبه عرضها خرقة يأخذ أن أحب: " بكر أبو قال"  محل إذا حتريكه عند منه جاء إن شيئا لريد
 يوضع الصطية، كالسفرة  قطن يؤخذ مث قطعة، وسطها من ويرتك طرفاها، يشق طويلة تكون الذراع
 القطن وسط على يوضع حىت امليت عجيزة يرفع مث اخلرقة، وسط على ذلك ويوضع حنوط، عليها

 دبره، يلي مما أليتيه بني احلنوط من شيء عليها القطن من كاملوتة  ويؤخذ اخلرقة، على املوضوع
 ومشال، ميني على بعض على بعضها اخلرقة أطراف ترد مث الدبر، به ُيشى وال بدبره ذلك يلصق
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 يرفع مث امليت، به سرت قد ثوب حتت من به ذلك يفعل عليه، كالتبان  ويصري ذلك حتكم حىت
 ا.ه  " احلشو من أحسن وهذا أكفانه، يف فيوضع

 ا.ه  شيء خروج خيف إذا منافذه وحتشى (:2/319وقال صاحب احمليط الربهاين )
 احلنوط عليه فيجعل القطن من شيئاً  يأخذ أن وبعد(: 5/54وقال ابن الرفعة يف كفاية النبيه )

 بعد ذلك ويفعل الشافعي، قال كما  منه جاء إن شيئاً  لريد بليغاً؛ إدخاالً  أليتيه بني ويدخله والكافور
 .األكفان على وضعه

 ال: فقال امليت، دبر يف القطن فيدخل الظاهر حد بذلك جياوز أن أراد الشافعي أن املزين ظن وقد
 أليتيه بني ويدخله كاملوزة  القطن جيعل بل قبيح، ألنه احلشوة؛ يف املبالغة من الشافعي قال ما أحب
 .الدبر حلقة إىل ينتهي حىت
 .غريه به يظن فال الشافعي مراد وهذا صدقت،: للمزين نقول وحنن: البندنيجي قال
 حلقة يبلغ حىت: فقال" األم" يف الشافعي بينه وقد: الصباغ ابن وتبعه الطيب، أبو القاضي قال

 يف للشافعي رأيت: قال القفال أن احلسني القاضي" تعليق" من عليه وقفت فيما رأيت قد و. الدبر
 بأس ال إنه: الرافعي حكاه كما  األصحاب، بعض قال -أعلم وهللا -وألجله. املزين ظن ما" الكبري"

 شيء املخرج من بسببها خيرج أن خياف علة به كان  إذا به بأس ال إنه: قال واملتويل املزين، ظنه ِبا
 بني ويدخلها طرفيها ويشق خرقة يأخذ مث ذلك، فوق ويضعها أخرى قطنة يأخذ مث حتريكه، عند

 القطن من عريضاً  ذلك على يبسط مث الوركني، فوق بعض إىل بعضها اخلرقة أطراف ويشد الرجلني،
 ا.ه  الشيخ ذكره ما يفعل مث شيء، منه خيرج ال كي  ويستوثق؛ أليتاه، وتشد

 .امليت تكفني كيفية  (:17/95وقال العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 :يلي كما  األفضل لكن بدنه، مجيع تغطي خرقة امليت تكفني يف الواجب

 يرد مث عليها، امليت يوضع مث بعض، فوق بعضها يوضع بيض، خرق ثالث يف الرجل يكفن 1
 باللفافة يفعل مث األيسر، جانبه من طرفها مث صدره، على األمين امليت جانب من العليا طرف

 .ويعقدها ورجليه رأسه عند من اللفائف طرف يرد مث كذلك،  الثالثة مث الثانية،
 يصنع الطيب من أخالط واحلنوط) احلنوط من شيء بينها ويذر بالبخور، األكفان تبخر 2

 (.للموتى
 .سجوده ومواضع ومغابنه، امليت، وجه على احلنوط من جيعل 3
 .وشفتيه ومنخريه، عينيه، فوق قطن يف احلنوط من شيء يوضع 4
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 .خبرقة ويشد إليتيه، بني قطن يف احلنوط من شيء يوضع 5
 فال الرجل يكفن كما  كفنت  وإن. ولفافتني وقميص، ومخار، إزار،: قطع مخس يف املرأة تكفن 6

 .ذلك يف حرج
 ا.ه  .قربه يف امليت وضع عند الكفن عقد حتل 7

 من الناس بعض يتكلفه ما هناك وليس(: 184وقال العالمة األلباين كما يف سلسلة اهلدى والنور )
 كان  االنسان كان  إذا اخلوف، حالة ىف اال السنة خالف هذا ممنوع هذا ، بالقطن اماكن حشو
 مريضا

 .مسيول وأ: السائل
 يتنجس تكفينه بعد تبعه الكفن ان شىء أو سيالن معه كان  إذا ، لك بقولك عم أنا ما: الشيخ
 ميت كل  ميت كل  ىف دائما ، مطردة سنة جعلها جيوز لكن ، الوسائل هذه استعمال ميكن

 الضرورة حال ىف: السائل
 .الضرورة حال ىف: الشيخ

 
 (كفن  بغري دفن)باب إن 

 من أول يف مقتوال إال أراين ما فقال الليل من أيب دعاين أحد حضر ملا) قال عنه هللا رضي جابر عن
 هللا رسول نفس غري منك علي أعز بعدي أترك ال وإين وسلم عليه هللا صلى النيب أصحاب من يقتل
 ودفن قتيل أول فكان فأصبحنا خريا بأخواتك واستوص فاقض دينا علي فإن وسلم عليه هللا صلى

 كيوم  هو فإذا أشهر ستة بعد فاستخرجته اآلخر مع أتركه أن نفسي تطب ل مث قرب يف آخر معه
 .1(أذنه غري هنية وضعته

                                                           
 (.1351أخرجه البخاري ) 1

 (.لعلة واللحد القرب من امليت خيرج هل بابالبخاري يف صحيحه )قال 
 إىل بذلك وأشار لسبب، أي" لعلة واللحد القرب من امليت خيرج هل باب: "قوله (:3/215قال احلافظ يف الفتح )

 أو غسل بغري دفن لو ِبا اجلواز خص كمن  سبب، دون لسبب أو مطلقا قربه من امليت إخراج منع من على الرد
 له، الربكة زيادة من به تتعلق مصلحة نبشه يف كان  إذا اجلواز على داللة األول جابر حديث يف فإن صالة، بغري

 ال ألنه باحلي يتعلق ألمر اإلخراج جواز على داللة الثاين جابر حديث ويف ،"القرب من" الرتمجة يف قوله يتنزل وعليه
" واللحد: "قوله يتنزل وعليه" نفسي تطب فلم: "بقوله جابر ذلك بني وقد معه، آخر ميت دفن يف امليت على ضرر
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 ال كفن  بغري امليت دفن إن أنه إىل الوجهني أحد يف واحلنابلة األصح يف والشافعية احلنفية ذهب
 الرتابب حصل وقد السرت، امليت تكفني من الغرض بأن ذلك واحلنابلة الشافعية وعلل قربه، ينبش

 . امليت حلرمة اهلتك من النبش يف ما مع
 واجب التكفني ألن ؛ ويكفن ينبش أنه احلنابلة عند الثاين والوجه الشافعية عند األصح ومقابل
 . 1الغسل فأشبه

 يغسل حىت اخراجه وجب دفن حىت كفن  وال يغسل ل ومن (:5/114احمللى )قال ابن حزم يف 
 أىب بن هللا عبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أتى: )قال هللا عبد بن جابر... عن والبد ويكفن

( قميصا والبسه ريقه، من عليه ونفث ركبته، على فوضعه فاخرج، به فأمر حفرته، يف ادخل ما بعد
 أبدا، فرض فهو بوقت، حمدودا ليس والكفن بالغسل وسلم عليه هللا صلى النيب أمر: حممد أبو قال
 ذلك من شئ مينع ال واجلدري، باجلراح، تقطعه وبني بالبلى تقطعه بني فرق وال امليت، تقطع وإن
 .وتكفينه غسله من

 القصد ألن يرتك أحدمها وجهان ففيه كفن  بغري دفن وإن (:2/414وقال ابن قدامة يف املغين )
  وإن الغسل فأشبه واجب التكفني ألن ويكفن ينبش والثاين بالرتاب سرته حصل وقد سرته بالكفن

 مع حرمته هتك من فيه ملا ينبش وال تركته من قيمته يغرم:  القاضي فقال مغصوب بثوب كفن
  وإن ماله عن مالكه إىل لريد حباله باقيا الكفن كان  إذا ينبش أن وُيتمل بدوهنا الضرر دفع إمكان

 إذن بغري غريه وبني بينه مشرتكة أرض أو غصب أرض يف دفن فإن تركته من فقيمته باليا كان
 الدفن يف املالك أذن فإن الكفن خبالف ويكثر ضرره يدوم األرض يف القرب ألن وأخرج نبش شريكه

                                                                                                                                                  

 للتخصيص، قابلة أيب بن هللا عبد قصة ألن االستفهام بلفظ الرتمجة املصنف أورد وإمنا حلد، يف كان  جابر والد ألن
 ا.ه  املنري بن الزين قاله بالرفع، تصريح فيها ليس جابر والد وقصة

 فيه يذكر باب هذا أي ( لعلة واللحد القرب من امليت خيرج هل باب)  ( قوله:13/6)وقال العيين يف عمدة القاري 
 يذكر ول باالستفهام الرتمجة ذكر وإمنا األسباب من سبب ألجل أي لعلة دفنه بعد وحلده قربه من امليت خيرج هل

 قربه من امليت إخراج األول احلديث يف ألن عنه تعاىل هللا رضي جابر عن الثالثة الباب أحاديث يف ِبا اكتفاء جوابه
 لعلة أيضا إخراجه والثالث الثاين احلديث ويف جسده على الذي بقميصه أيب بن هللا عبد النيب إقماص وهي لعلة
 الوجهني هذين على ويتفرع احلي ملصلحة والثالث الثاين ويف امليت ملصلحة األول ففي جابر قلب تطييب وهي
 امليت نقل وكذلك بالشفعة توزعت أو مستحقة أظهرت أو مغصوبة األرض كانت  إذا قربه من امليت إخراج جواز

 .موضع إىل موضع من
 البن واملغين ، 205/  3 احملتاج وحتفة ، 367 - 366/  1 احملتاج ومغين ، 602/  1 عابدين ابن حاشية 1

 . 554/  2 قدامة
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 فلصاحب ترابا وعاد امليت بلي وإن ضررا ذلك يف ألن ذلك ميلك ل إخراجه أراد مث أرضه يف
 .للميت احرتاما تركه فاملستحب اآلدمي ملك حلرمة نبشه أجزنا موضع وكل أخذها األرض

 وال ثوبًا وجدنا ال إطالقًا شيء يوجد ل فإن(: 2/526وقال العالمة العثيمني يف شرح البلوغ )
 جسده، على ويوضع بطني يؤتى: يعين ذلك؟ كيف  يطنيَّ  إنه: العلماء بعض فقال شجًرا، وال إذخًرا
 للميت، تلويثًا فيه إن مث والتعمق، التكلف باب من هذا ألن بواجب؛ ليس يظهر فيما هذا ولكن

 فالصحيح له، تلويثًا يعترب هذا لكن الطني، من خلق اإلنسان كان  وإن ويغسل يطهر أن واملشروع
 .كفن  وإن عاريًا القيامة يوم يبعث وسوف عليه، هو ما على يدفن فإنه شيء يوجد ل إذا أنه

 شيًئا؟ يوجد أال يتصور كيف:  قلت فإن
 وهذا شيًئا، عليه يبقون وال ومتاعه ثيابه ويسلبونه الطريق قطاع للرجل يعرض بأن يتصور: اجلواب

 -احلشيش وهو -بالعلف يأتون يذهبون الذين من مجاعة أن قصة لنا ذكروا فقد سبق، زمن يف واقع
 البلد قاربوا ملا لكنهم البلد، إىل عراة وجاءوا الثياب، حىت معهم ما فسلبوا طريق قطاع هلم اعرتض
 ميت منهم مات إذا هؤالء فمثل أهلهم، من بثياب هلم وأتى الليل يف منهم واحًدا وأرسلوا جلسوا
 هللا سبيل يف اجملاهد يستثىن وأيًضا عاريًا، يدفن فإنه امليت به يغطون شيء وال شجر حوهلم وليس

 .احملرم مثل ثيابه يف يدفن فإنه قتل إذا
 .مغصوبيف كفن  دفن إن هل خيرج امليت بابمسألة: 
 . به كفن  مغصوب كفن  أجل من امليت قرب نبش حكم يف الفقهاء اختلف
 . مغصوب بثوب امليت كفن  إذا القرب ينبش أنه إىل احلنفية فذهب
 : بشروط مغصوب بكفن امليت قرب نبش وهو احلنفية إليه ذهب ما إىل املالكية وذهب

 . قيمته أخذ من الكفن رب ميتنع أن :أوهلا
 . الوارث من قيمته أخذ على الكفن رب أجرب امليت تغري فإن ، امليت تغري عدم :الثاين

 الكفن رب ويعطى ، ينبش فال وإال الكفن فساد منها يعلم حبيث املدة تطول ال أن :الثالث
  .1قيمته

 : أقوال مغصوب كفن  أجل من القرب نبش ترجيح يف وللشافعية
 : أوجه فثالثة مسروق أو مغصوب ثوب يف دفن لو: النووي قال

                                                           

 واخلرشي ، 117/  1 اإلكليل وجواهر ، 102 - 101/  2 القدير وفتح ، 602/  1 عابدين ابن حاشية 1
 . 145 - 144/  2 العدوي مع
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 الغزايل وصححه ، وآخرون البغوي قطع وِبذا ، مغصوبة أرض يف دفن لو كما  ينبش أنه :أصحها
 . والرافعي واملتويل
 خلعه وألن ؛ كاهلالك  صار الثوب ألن ؛ قيمته الثوب صاحب يعطى بل نبشه جيوز ال :والثاين
 وهو ، والعبدري الصباغ وابن تعليقه يف الطيب أبو القاضي قطع وِبذا ، احلرمة هتك يف أفحش

 . األصحاب عن واحملاملي حامد أبو الشيخ ونقله حامد وأيب الدارمي قول
 العدة صاحب وصححه ، نبش وإال ينبش ل حلرمته هتك نبشه يف وكان امليت تغري إن :والثالث
 األصحاب عن حكايتهما بعد ألنفسهما واحملاملي حامد أبو الشيخ واختاره املقدسي نصر والشيخ
 . الدارمي أيضا واختاره

 يف جتري املغصوب كالثوب  هو:  الرافعي قال ، حرير ثوب يف الرجل كفن  ولو:  النووي اإلمام قال
 النبش بعدم فيه يقطع أن وينبغي ، نظر وفيه ، لغريه هذا أر ول - الثالثة - األوجه هذه نبشه

 هللا وحق ، تعاىل هللا حق ألنه ؛ املعتمد هو وهذا:  قالوا ، مالكه حلق نبشه فإن املغصوب خبالف
 .1املساحمة على مبين
 النبش فيجب مالكهما ِبما وطالب مغصوبني ثوب أو أرض يف دفن لو:  اخلطيب الشربيين وقال
 . حقه إىل املستحق ليصل ، امليت حرمة هتك فيه كان  وإن امليت تغري ولو

 . الرتك لصاحبهما ويسن
 الشيخ كالم  اقتضاه كما  النبش جيوز فال وإال ، امليت فيه يكفن ما وجد إذا الثوب يف النبش وحمل

 يف ما وهو ، عريانا يدفن وال قهرا مالكه من يؤخذ ثوبا إال جند ل إذا أنا على بناء وغريه حامد أيب
 .2األذرعي قاله ، األصح وهو ، وغريه البحر
 ؛ تركته من ذلك وغرم ، القرب ينبش ل مالكه وطلبه مغصوب بثوب امليت كفن  إن:  احلنابلة وقال

 وأخذ القرب نبش وحنوه تركة لعدم الغرم تعذر فإن ، امليت حرمة هتك عدم مع الضرر دفع إلمكان
 فال ، غريه أو وارثا كان  سواء ، متربع الكفن قيمة له يبذل ل إن ملالكه فدفع املغصوب الكفن
 .3امليت حرمة هتك عدم مع الضرر دفع إلمكان ؛ حينئذ ينبش

                                                           

 . 366/  1 احملتاج ومغين ، 299/  5 للنووي اجملموع 1

 . 366/  1 احملتاج مغين 2

 . 145/  2 القناع كشاف  3
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 باليا كان  وإن ، ماله عن مالكه إىل لريد ، حباله باقيا الكفن كان  إذا ينبش أنه عندهم احتمال ويف
 (.30-40/28ا.ه  من املوسوعة الفقهية ) 1تركته من فقيمته

 
 الكفن(ب)باب التربك 

 فيه يصلي كفنه  الرجل يتخذ:  أمحد ل  قلت:  داود أبو قال: (2/331قدامة يف املغين )قال ابن 
 أو جديدا يكون أن يعجبين:  قال حسنا فرآه لكفنه ويضعه يغسله مث فيه ُيرم: قلت أو أياما

 .2يدنسه ال حىت يلبسه أن وكره غسيال

                                                           

 .554/  2 قدامة البن املغين 1

 الثياب من لكفنه يكون ثوباً  ختري إنساناً، أن لو: قالوا :املرام بلوغ شرحيف  سال حممد بن عطيةقال الشيخ  2
 كفنه،  ليكون وركنه خلعه مث صلوات، عدة فيه ليصلي لبسه مث يلبسه، قميصاً  أو ورداء إزاراً  أكان سواء املعتادة،
 عنه سيأيت ما وكذلك( بأس ال: )قال ذلك عن هللا رمحه أمحد سئل له، ويشهد التربك باب من فيه صالته وتكون
 سبيل من هذا والده، فيه يكفن أن أجل من أيب بن هللا عبد بن هللا عبد ل  قميصه أعطى أنه وسلم عليه هللا صلى
 سيأيت ، بدر من أسرياً  به جيء حينما قميصاً  العباس كسى  قد كان  بأنه أيب ابن مع العلة سيأيت ما على أو التربك
 .حمله يف عليه الكالم

 .مانع فال لذلك فيه كفن  مث القربات، من فيه وعمل لكفنه ثوباً  اختار اإلنسان أن لو: قالوا لكن
  كان  الطريق يف مات فإذا األمان وعدم اخلوف لشدة وذلك بلده، من معه بكفنه يأيت قدمياً  احلجاج من كثري  كان  وقد

 ِباء غسل أن بعد فيه ليكفن ويبقيه معه ويأخذه زمزم، ِباء يغسله السالمة له هللا كتب  إذا كان  وبعضهم معه، كفنه
 هللا صلوات عنه ذكر ما ذلك من احلاالت، بعض وسلم عليه هللا صلى النيب أقر وقد للتربك، ذلك يفعلون زمزم،

)  احلاضرين من رجل فقال كتفيه،  على الرداء مثل مشلة، إليه أهديت الربد، شديد بارد يوم يف أنه عليه، وسالمه
 يف أنه تعلم وأنت هللا رسول من تطلبها: النيب ذهب ما بعد له فقالوا إياه، وأعطاها فأخذها! هللا رسول يا اكسنيها
 يتخذ أن مانع ال هذا وعلى فيها، ليكفن أي(  كفين  لتكون إال طلبتها ما وهللا: قال سائاًل؟ يرد ال أنه وتعلم حاجتها
 .العبادة يف الثوب اإلنسان

 حمرم، وهو يطوف أن اإلنسان أراد إذا كانوا  اإلسالم قبل العكس، بقياس اجلاهلية معتقد يف كان  ما أيضاً  ونعلم
 إخل، و و احلرام وأكل الدماء سفك من اآلثام من ارتكبوا ما وحضرت شاركت ، عليهم الت الثياب بأن يعتقدون

 بتلك ُدنس قد الثوب ألن الطواف؛ عند الثوب هذا يفارق أن جيب ذنوبه، من خيرج أن أراد من بأن فيعتقدون
 به، فيطوف ِبعصية، يدنس ول يلبس ل جديداً  ثوباً  فيشرتي سعة، عنده كان  من إال عراة، يطوفون فكانوا الذنوب،

 ويستعري البيت سدنة من شخص إىل يأيت أو البيت، لسدنة وكان الكعبة، عند وجعله خلعه طوافه، من انتهى فإذا
 مالبسة بأن يعتقدون كانوا  إذاً  طاهرة، فثياِبم الذنوب يرتكبون ال البيت سدنة أن على بناءً  فيه، يطوف ثوباً  منه
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 من هلم اشرتي أن مين طلبوا جمموعة(: 24/34وسئل العالمة العثيمني كما يف جمموع فتاواه )
 الطلبات؟ بتلك الوفاء حكم فما زمزم، ِباء مغسول وكفن سجادة مثل حاجات املقدسة األماكن

 من أكثر املكان ذلك يف تتوفر السجادات ألن ِبا، أوصوك كانوا  فإن السجادات أمافأجاب: 
 هلا هناك من تشرتى الت السجادات أن االعتقاد كان  إذا وأما حرج، فال أرخص تكون وقد غريه،
 .االعتقاد هذا على بناءاً  هلم تشرتيها وال بصحيح، فليس الفضل، يف غريها على مزية
 زمزم؛ ِباء يغسله أن وال املواضع، تلك من كفنه  اإلنسان يشرتي أن ِبشروع ليس فإنه الكفن وأما
 يتربك وإمنا -عنهم هللا رضي -أصحابه عن وال والسالم الصالة عليه النيب عن وارداً  ليس ذلك ألن

 أهديت أنه - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن احلديث به ثبت ما وهو النص، به ورد فيما بالكفن
 عليه هللا صلى - النيب تسأل كيف:  وقالوا الناس فالمه الصحابة من رجل إياها فسأله جبة إليه

  كفنه،  فصارت كفين،  تكون أن أريد إين: فقال! سائاًل؟ يرد ال أنه علمت وقد ذلك، - وسلم
 هللا عبد أباه يكفن أن - وسلم عليه هللا صلى - النيب من أيب بن هللا عبد بن هللا عبد طلب كذلك

 عليه الرسول لباس من كانت  األكفان فهذه ففعل، والسالم الصالة عليه الرسول بقميص أيب بن
 أصل ال فهذا املدينة من أو مكة من كوهنا  وإما اإلنسان، ِبا يتربك أن بأس ال والسالم الصالة
 .به للتربك

 ِبالبس أحتفظ أن أريد(: 96-17/95كما يف جمموع فتاواه )وسئل العالمة العثيمني أيضا  
 دم من بقع أحدمها على بأن العلم مع ذلك من شرعي مانع هناك فهل يل كفناً   تكون لكي اإلحرام
 اهلدي؟

 الذي الرجل ألن إحرامك؛ ثوب يف نكفنك لقلنا حمرم وأنت مت لو أما األخ هلذا نقولفأجاب: 
 اغسلوه: "َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب فقال فمات َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب مع بعرفة ناقته وقصته

                                                                                                                                                  

  إذا بالك فما بطوافه، أوىل يكون معصية، يف يشارك ل الذي الثوب بأن يعتقدون وكانوا عليه، تؤثر الثوب يف الشر
 .الشر يشهد والذي اخلري يشهد الذي الثياب أثر يف املعتقدات تأثري من ذلك نذكر حنن الطاعة، يف يشارك كان

 ال: قال له، كفناً   جيعله مث فيه ليصلي الثياب يلبس الرجل عن سئل حينما تعاىل هللا رمحه أمحد عن ذكر ما هذا وعلى
 .يوسخه أي يدنسه، حىت اللبس يطيل ال لكن بأس،

 يبدأ أن ينبغي فما باإلحرام، يتعلق كما  غسيلني، نظيفني أو جديدين أبيضني ثوبني يف اإلنسان يكفن أن السنة ألن
 ذلك، يف مانع فال سنة، كل  فيه وُيرم ويغسله به ُيتفظ أن وإما نقية، جديدة تكون أن إما مدنسة، ثياب يف إحرامه

 عليه هللا صلى حممد هدي اهلدي فخري وسلم عليه هللا صلى بالنيب االقتداء فيه والسنة الكفن، بنوعية يتعلق ما هذا
 .أعلم وهللا هذا .وسلم
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 حتنطوه وال رأسه تغطوا ال يعين رأسه ختمروا وال إحرامه ثويب يف يعين ثوبيه يف وكفنوه وسدر، ِباء
 أخي يا فأنت ،"ملبياً  القبيامة يوم يبعث فإنه يطيب امليت أن العادة من ألن طيباً، فيه جتعلوا ال يعين

 مت إذا أما بذلك، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النيب ألمر اإلحرام؛ ثويب يف لكفناك تتحلل أن قبل مت لو
 اّللَُّ  َصلَّى النيب ألن اإلحرام، ثويب يف ُتكفَّن أن املشروع من ليس فإنه اإلحرام من حتللت أن بعد

  هكذا عمامة، وال قميص فيها ليس أثواب ثالثة يف ُكفِ ن  وإمنا إحرامه ثويب يف ُكفِ ن  ما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 إذا للكفن، اإلحرام ثوب تتخذ ال العمل هذا تعمل ال فأنت. والسالم الصالة عليه الرسول كفن
 ا.ه  عمامة وال قميص فيها ليس أثواب بثالثة والسالم الصالة عليه الرسول كفن  كما  تكفن مت

 امرأة يف رأيكم ما :كفاية املستزيد بشرح كتاب التوحيدوسئل الشيخ صاحل آل الشيخ كما يف  
 يقول زمزم، ِباء الكفن يغسل وأن هناك من كفننا  هلا يشرتي أن مكة إىل ذاهب هلا قريب من طلبت
 خريا؟ هللا وجزاكم منتشر األمر وهذا

 له ليس مكة يف يباع ما ألن   جيوز؛ وال باطل، وهذا فيه، واعتقاد مكة يف يباع ِبا تربك هذا فأجاب:
 غري يف يباع وما هو سواء، غريه يف يباع وما هو بل النفع؛ يف خصوصية له وليس الربكة يف خصوصية

 .سواء احلرم
 بركة ألن غلط؛ هذا فكذلك زمزم ماء بركة فيه الكفن ذلك يكون أن لرجاء زمزم ِباء غسله وأما
 وهلذا الدليل، فيه جاء ِبا خاصة بركة هي إمنا عامة بركة ليست الدليل، فيه ورد ِبا مقيدة زمزم ماء

 ماء" مثل من األدلة به جاءت فيما إال زمزم ماء يستعملون يكونوا ل عليهم هللا رضوان الصحابة
 أما ،"سقم وشفاء طعم طعام إمنا" زمزم يف والسالم الصالة عليه قوله مثل ومن" له شرب ملا زمزم

 ا.ه  شرعي أصل له ليس فهذا ذلك غري يف ِبا التربك
 ِباء كفنه  له يغسل أن والده أمره من وسئل الشيخ عبد احملسن العباد كما يف شرح سنن أيب داود:

  يفعل؟ فهل زمزم،
 ال سنة، وأنه مستحب كأنه  يلزموهنا طريقة ذلك يتخذون الناس كون  لكن بذلك، بأس ال فأجاب:

 أنه حصل فإن خري، فهو الصاحلة باألعمال العربة إن: له وقال والده أقنع ولو عليه، يدل شيئاً  نعلم
 .بذلك بأس فال زمزم ِباء غسله

 
 )باب التحذير من بعض بدع الكفن(
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 وكافة الشافعي عند (:1/244) الشريعة أهل اختالف معرفة يف البديعة املعاينقال صاحب 
 أن يستحب اإلمامية وعند. النخل جريد من شيئا أكفانه يف امليت مع يدرج أن يستحب ال العلماء

 ا.ه  الذراع عظم واحدة كل  طول النخل جريد من رطبتان خضروان جريدتان أكفانه يف معه يدرج
 (: بدع الكفن:147،  130وقال صاحب معجم البدع )ص

 (.218 ص) حمفوظ علي الشيخ" اإلبتداع مضار يف اإلبداع. "الكفن يف املغاالة• 
 حمفوظ علي الشيخ" اإلبتداع مضار يف اإلبداع. "امليت حال حبسب الثياب بأفخر النعش تزيني• 
 (.222 ص)

 من كان  من بأن ذلك ويعللون وحسنها، بأكفان قبورهم يف يتفاخرون املوتى إن: بعضهم قول• 
 األلباين" اجلنائز أحكام"  ،(277/ 3) احلاج البن" املدخل"  .بذلك يعايرونه دناءة كفنه  يف املوتى

 (.38) رقم( 248)
 على املقابر لصوص سطو خمافة بالسكني؛ الغايل الكفن هذا خيرقون أهنم: وأفحش هذا من وأشنع• 

 (.103) الشقريي" واملبتدعات السنن. "قربه يف امليت هذا
 (.40) رقم( 248) األلباين" اجلنائز أحكام. "الكفن على دعاء كتابة•  
 ص) الشقريي" واملبتدعات السنن. "اجلبانة إىل سريهم عند امليت سرير من الكفن طرف إظهار• 

102.) 
 الطرطوشي" والبدع احلوادث" ،(399 ص) اجلوزي ابن" إبليس تلبيس. "بالتابوت امليت دفن• 
 (.111) الشقريي" واملبتدعات السنن" ،(154)

" واملبتدعات السنن. "ونفيسها األقمشة غايل من واألخضر باألمحر وتلوينها التوابيت عمل• 
 (.111) الشقريي

 عليه- احلسني برتبة السالم، عليهم البيت أهل وأمساء الشهادتني، يثسهد وأنه امليت اسم كتابة•  
 (.39) رقم( 248) األلباين" اجلنائز أحكام. "الكفن يف ذلك وإلقاء وجدت، إن -السالم
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