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نشتمم  لى  Uيف صفة كفا نل يب  -رضي هللا    ا وأرضاها  -هذن ن  ي  نلذ  روته أم نف ا ني  ائشة 

بهيرن ه وذكره يف  -رمحه هللا  -للة  اا نفسائم ونألحكام نفتعلقة بتكفني نفيه، ف اسب أن يعتي نف    
 باب ن  ائز.

وتكفني نفاتى ارحلةن اا ارنحم نلتن يز، وق  تق م أن نفيه جُي ز بع  ااته للغسم، مث بع  تغسيله يكفا، 
 لى تق س ح ي  نلتغسيم  لى ح ي  نلتكفني، كما ها  اهرن اا  -رمح   هللا  -و رج بعِ نلعلماء 

يف صحيحه. ولكا نف    ه ا: ق م ح ي  نلتكفني  لى ح ي   -رمحه هللا  -ترتيب نإلاام نلوخار  
اا  -، حي  نظر إىل ء   ن قا ، فهن ح  نلتكفني -رمحه هللا  -نلتغسيم، ولعله اا فقه نإلاام ن اف  

 -ل ن بافيه، ولذلم ُق م  لى  اه، وإن كان نألشوه ونألقاى: ص ي  نإلاام نلوخار  اتع -حي  نألصم 
 و اه اا أئمة ن  ي : اا تق س أحا ي  نلتغسيم، مث ذكر أحا ي  نلتكفني بع  ذلم. -رمحه هللا 

"كف اد"؛  نلتكفني: ار اذن اا نلكفا، يقال: كفا نلشيء يكف ه تكفي اد: إذن س ه و  اه، ومسي كفا نفيه
شرع للمسل  أن يكفا أ اه نفسل  وتكان  ياب نلكفا س ند للميه، وال  8ألنه يس ه ويغ يه. وهللا 

خيتل  نلتعري  نللغا   ا نلتعري  نالص الحي للكفا اا حي  ن ملة، وكلتا ن قيقتني ق  نتفقتا  لى 
 وءا  نلس  ونلتغ ية.

، و ل  لى اشرو ية تكفني نفيه نفسل : نألحا ي  - رمح   هللا -ونلكفا اشروعن بهلاع نلعلماء 
، فهنه ُكفا، وأار بتكفني  اه، وأقر نل حابة  لى نلتكفني، ففي نل حي   ا  Uنل حيحة  ا رسال هللا 

يف حنة نلا نع،  U: اا ح ي  نلرءم نلذ  وق ته  نبته وها ونق ن بعرفة ا  رسال هللا Uرسال هللا 
: ) ن سلاه مباء  وس ر ، وكف اه يف  ابيه   فرار بتكفي ه. -ليه نل ال  ونلسالم   -فمات بسوب ذلم، قال 

، -رضي هللا  ا ن مي   -وكذلم يف ح ي   واب با نألرت  يف نل حيحني يف ق ة ا عب با  ما  
، حي   وح ي  ءابر با  و هللا يف ق ة نلرءم نلذ  ُكفا بالليم فل  حُيَسا كفُ ه، وهي يف صحي  اسل  

ُكفِ ن يف ثالثة أث اب  بيض    U: أن رس هللا هللا -رضب هللا عنها  -عن عائشة  - 212] 
 ميانية  سمح لية ، ليس قيها قميص  و  عمامة [.
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بهحسان نلكفا وتعاه ه بر  نلاءاه وأكمل ا، وقال: ) إذن كفا أح ك  أ اه فليحسا يف  Uار في ا نل يب أ
-كما يف ح ي  نلواب   -: أنه ُكفا يف  ال ة أ انب  - ليه نل ال  ونلسالم  -تكفي ه  . وكذلم،  وه   ه 

. ولكا -ون م  هلل  -قائ ن  لى ذلم  . فاءتمعه نلس ة قاالد وفعالد وتقريرند  لى اشرو ية نلكفا، ونإللاع
ير  نلس نل: هم نلكفا اا نلانءوات؟ أم اا نف  وبات ونفستحوات نل  يثاب فا ل ا وال يعاقب تارك ا؟ 
ون انب: أن تكفني نفيه نفسل  يعتن فرضاد  لى نفسلمني، وهذه نلفرضية  ليل ا: نألحا ي  نل حيحة 

، واا ذلم: ح ي  نلرءم  Uنلثابتة  ا نل يب  كما يف نل حيحني  ا   -ونل  أارت أار إجياب  وحت   وإلزنم 
: ) وكف اه يف  ابيه   "كف اه" أارن، ونألار للاءاب. ويف - ليه نل ال  ونلسالم  -، وفيه قاله -نبا  واا  

 -   ه وأرضاه رضي هللا -أنه قال يف ق ة ا عب با  ما  حي ما نستش    :Uنل حيحني  ا رسال هللا 
يام أح  ، ول تكا له إال لملةن ونح  ن، إذن   ان سا رأسه ب ت ق ااه، وإذن   ان ق ايه ب ن وء ه ورأسه، 

: )   ان سا رأسه، ونءعلان  لى رءليه إذ رند أو شيئاد اا نإلذ ر  . و وه - ليه نل ال  ونلسالم  -فقال 
ال: ) إن  ا  يابك  نلويا ، فالوساها وكف ان في ا ااتاك    أنه ق Uأيضاد يف س ا أ   نو   ا رسال هللا 

أ ذ نلعلماء  ليالد  لى فرضية  Uف ذن ن  ي  فيه أارن "وكف ان". فما وماع نألونار نلانر    ا رسال هللا 
 لى أنه جيب  لى ن ي أن يكفا نفيه، مث هذه نلفرضية  لى  -رمح   هللا  -تكفني نفيه، ونتف  نلعلماء 

سويم نلكفاية، واعى كاهنا  لى سويم نلكفاية: أنه إذن قام سا نلوعِ سق  نإلمث  ا نلواقني، ولكا أول اا 
جيب نلتكفني اا اال نفيه، فالانءب: أن ي  ذ نلكفا اا اال نفيه، ونل ليم  لى ذلم: ح ي  نبا 

اه مباء  وس ر ، وكف اه يف  ابيه   قال يف نلرءم نلذ  وق ته  نبته: ) ن سل U واا  يف نل حيحني: أن نل يب 
ونلثابان المن للمحرم نفيه، فلما قال: "وكف اه يف  ابيه"  ل  لى أنه يكف ا نفيه اا االه، فابت أ مباله ومبا 

: إن نلكفا وأءرته ومث ه ي  ذ اا نل كة، -رمح   هللا  -ميلكه فرار بتكفي ه ا ه، ولذلم قال ل ر  نلعلماء 
اا ا ونة نلتن يز نل  ت  ذ اا نل كة قوم قسمة نفانري ، ولذلم ت  ذ ا ونة نلتغسيم وا ونة ويعتن نلكفا 

، وكذلم ت  ذ ا ونة نلكفا وقيمة نلثياب نل  يكفا في ا نفيه، رءالد  -إذن نحتيل إىل محله برءر    -ن مم 
اا نلقيام سذه ن قا  ونلعوا نت. فهذن كان أو نارأ د. وت  ذ أءر  نلقن: حفره و  ه، إىل آ ر اا حيتاج إليه 

: فهنه جيب  لى ور ته وأوليائه أن يقااان بتكفي ه، فهذن تايف يف ااض   لي     ه فيه االن  ل ياء  للميه االن
، كرن يكان يف سفر  واعه قامن ليسان اا قرنبته وميات  لي  ، ولي  اعه  يابن أو ُتسلب ا ه  ولي  له ونران
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  و  يابه، فوقي  ارياد ونحتيل إىل تكفي ه: وءب  لى اا حضره أن يكف ه اا االه، مث نلثياب أو سلوه 
يرء  إىل ور ته وي الو   مب ونة نلتكفني، و لى هذن: فهنه جيب  ليه بذل نفال كما جيب بذل نل عام للمض ر 

ىل أ ذ اال  اا أءم واا يف خمم ة . وإذن كان نفيه  ليه  يانن ونستغرقه نل يان لي  تركته، ونحتيل إ
أار بتكفني نحملرم يف  ابيه ول  Uنلتكفني: فهنه ي  ذ نفال ويق م  لى نل يا، ونل ليم  لى ذلم: أن نل يب 

يسرل هم  ليه  يا أو ال؟ ونلقا    يف نألصال: أن تري نالستف ال يف اقام نالحتمال ي زل ا زلة نلعمام يف 
: نحتمال أن يكان ذلم نفيه نحملرم  ليه  يان، ونحتمال أن ال يكان نفقال. فحال نفيه نحملرم فيه نحتمالن 

، ف ل  لى أن نلكفا اق من  لى ن قا ، وأنه جيب أن - ليه نل ال  ونلسالم  - ليه  يان، ول يستف م 
ول ي  ذ االه اا نل كة. كذلم مما ي ل  لى تق س نلكفا  لى نل يا: أن نففل  إذن أفل  ل ت زع ا ه  يابه 

تو   يابه ول تع  لغراائه، وُت ي  يابه  ليه، فكذلم نفيه إذن اات ا ياناد فهنه جيب أن ت اا  ياب نلكفا. 
: ف م نفرأ  إذن كانه يف   مة نلرءم -وها أن نلكفا ونءبن وأنه ت  ذ ا ونته اا نل كة  -إذن  وه هذن 

ا ونألشوه: أهنا ُتكفا اا اال نلزوج إذن كانه يف تكفا اا اال زوء ا أو اا ااهلا؟ وء ان للعلماء، أقانمه
،كما ها اذهب - لى نل حي   -  مته؛ إ ماالد لألصم ونست حاباد له، ولذلم يوقى حك  نلزوءية 

، وإذن اات نلزوج: فال جبب  لى نلزوءة أن ت ف  ا ونة نلكفا؛ ألن نل فقة ونءوةن -رمح   ن هلل  -ن م ار 
 نل ساء.  لى نلرءال، وال جتب  لى 

وأاا بال سوة لشروس نلكفا: فيش س يف نلكفا، أوالد: أن يكان ساترند للعار ، فال يكفا نفيه إال بكفا  ساتر 
لعارته، وب اءد  لى ذلم: ال جياز تكفي ه يف نلثياب نلشفافة نل  تكش   ارته وال تانر  ساءته، بم جيب أن 

 يكان نلكفا ساترند للعار  حافظاد هلا.

 نلشرس نلثاي: فهنه يش س أن يكان نلكفا ئاهرند، فال جياز أن يكفا يف نلثياب نل نسة.وأاا 

وأاا نلشرس نلثال : أن يكان نلكفا اواحاد، فال يكفا يف  ياب  اراة : كالثياب اا ن رير، فالثاب اا ن رير 
أباح ن رير لل ساء ول يوحه للرءال؟  ال يكف ا فيه نلرءم، وهم جياز أن ُتكف ا نفرأ  يف  اب ن رير، ألن هللا

وء ان للعلماء: ل ار نلعلماء  لى أنه جياز للمرأ  أن ُتَكف ا يف ن رير؛ ألن هللا أحم هلا لواا ن رير. وا   
اا ذلم فق اء ن  ابلة، قالان: ألن إباحة ن رير للزي ة وق  فاته نلزي ة بافات، وألن تكفني نفرأ  يف ن رير فيه 
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رنفن وفيه اوالغةن، ونإللاع ا عق ن  لى كرنهية نإلسرنف ونفوالغة يف نلكفا. ونألشوه: نفذهب نألول، إس
ونألحاس: نفذهب نلثاي. وإذن  وه نلقال مبشرو ية نلتكفني، وُ رفه شروس نلكفا: فال يش س يف تكفني 

 ان فر  نلكفا  لى نلاءه نفعتن فهنه نفيه نل ية، فلا كف ه نل يب نل غا فهنه جيزيه، وكذلم لا كف ه نجمل
 جيزيه.

وأاا بال سوة ل فة نلكفا: ف فة نلكفا ستل  با تالف نفيه، فتار د يكان نفيه رءالد وتار د يكان نارأ د. 
فهذن كان نفيه رءالد، فهنه ال خيلا اا حالتني: إاا أن يكان حالالد، وإاا أن يكان ارااد. فراا نفيه ن الل: 

. فراا بال سوة للتكفني يف نلثاب، ففي Uثابه  ا رسال هللا فال ، وُكفا يف  ال ة أ انب  : أنه َكفا يف  اب 
رضي هللا   ه  -حاالت نلضي  حي  ال ياء  إال  ابن ونح ن، وي ل  لى ذلم: ح ي   واب با نألرت  

ليم نلذ  كان اا أ ى ، وح ي   و نلرمحا با  اف  يف ق ة ا عب با  ما  هذن نل حا  ن -وأرضاه 
قاله له قريش: أتيت ا صعلاكاد، وأر ت أن سرج مبالم  -وكان اا نلروم  - ل  هللا مبكة، وفا أرن  نهلنر  

وأنه  يي  ر ي؟ قال: أرأيت  لا تركه لك  اال أك ت  تاركي أهاءر؟ قالان: نع . قال:  ذون اال. وتركه، 
ي  أبا حيىي، رب  نلوي    فواع االه هلل وهاءر يف سويم هللا، فكان فقاند قال له: ) رب  نلو Uفلما لقي نل يب 

وكان حاله ضعيفاد بع  هنرته، فُقتم يام أح   ش ي ند يف سويم هللا، فلما أرن ون أن يكف اه ل يكا له اا هذه 
ا رأسه ب ت رءاله، وإذن نل نيا إال  ابن ونح ن!! ول خيرج اا هذه نل نيا إال بشملة  ونح   ، كانان إذن   ان س

 U، نلغي نلثر  اا أصحاب رسال هللا -رضي هللا   ه  -  ان رءليه ب ن رأسه. وكان  و نلرمحا با  اف 
إذن ذكر هذن نل حا  ن ليم وذكر تكفي ه: بكى، وكان ياض  نل عام بني ي يه ويوكي إذن ذكر ا عب با  ،

ةن ونح  ن: إذن   ان سا رأسه ب ت رءاله، وإذن   ان رءليه ب ن  ما ، وقال: " رج اا نل نيا ولي  له إال لمل
. ويف -رضي هللا   ه وأرضاه  -أن يغ ان سا وء ه  Uرأسه" فراره  نل يب  . فع   ن اءة يكفا يف  اب 

 ليه نل ال   -: أنه فا قُتم ش  نء أح  ، وُوض  نلش  نء: حرص -رضي هللا   ه  -ح ي  نلزبا با نلعانم 
أن ال يُرون اا نل ساء؛ ألن نل ساء إذن رأون نفاتى ورأون نل ر ى، فهنه حي ا ا  ا نلضنر، ولرمبا  -الم ونلس

: ) نفرأ ، نفرأ    أ : أ ركاها قوم أن ترى نلش  نء Uتضررون بذلم. فناءت نارأ ن تشت  وتع و، فقال 
، فتلقاها نلزبا  U مة رسال هللا  -ضاها رضي هللا    ا وأر  -ونلقتلى، وكانه نفرأ : صفية ب ه  و نف لب 

 -ف فعه يف ص ره، وأرن ت أن ت  ل  لاء  ا حن ترى أ اها محز  با  و نف لب  -وهي أاه  -با نلعانم 
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 - لى أن ال ترنه؛ ألنه كان  الة   ظيمة : حي  بُقرت ب  ه  U، وحرص رسال هللا -رضي هللا   ه وأرضاه 
. فلما  فعه يف ص ره ونن لقه، قال هلا: ق  -رضي هللا   ه وأرضاه  -ثم م به ، واُ -رضي هللا   ه وأرضاه 
وناتثاهل   U، فاقفه يف اكاهنا. وكم ذلم ي ل  لى فضم أصحاب رسال هللا  U زم  ليم رسال هللا 

رأساد، وإمنا  وأارُه وهنُيه ل يرف  بع  ذلم Uللس ة ال جياوزوهنا قي  شن ، إذن بلغ نلانح  ا    ه ُ  رسال هللا 
. فلما وقفه قاله له: لق  بلغي أن أ ي ق  - ليه نل ال  ونلسالم  -وقفان     ذلم ن   نلذ  حي ه هل  

كف ه في ما. فان ل  نلزبا بالثابني، فلما نظر إىل محز  نظر إىل ءانره   -تعي محز   -قُتم نليام، وهذنن  ابان 
، فاستشار نل يب -رضي هللا    ما  -  رءمن اا نألن ار ق  فُعم به كما فعم  مز   U، ولي  لألن ار   ابن

ورأى أن ياض  لكم ونح   ا  ما  اباد ونح ند، فر  ي محز   اباد وكفا فيه، ونلرءم ن  ر كفا يف نلثاب  ،
ن  ر، وهذن بسوب   م صالحية نلثاب نلذ  قتم فيه محز ، وإال فاألصم يف نلش ي : أن ُيكف ا يف  يابه، 

بالثياب نل  في ا  ااهه ) يلقاه يام يلقاه وءرحه يثعب  - ز وءم  -ام  يابه وجتم   ليه، ويَلقى ربه وتز 
، ونلري  ري  اسم  . فهذن كان ش ي ند: فهنه يزام بثيابه وجُتم   ليه نلثياب، ويُ فا بتلم   ااد: نللان لان  م 

، أو حنا ذلم: فهنه -تكش  نلعار   -كشفةد نلثياب، لكا لا ُق عه نلثياب، أو أ ذها نلع و، أو كانه ا 
واا اعه  -رضي هللا   ه  -ال برا أن ياض  له  ابن حيفظه، وحيف   ارته. فالشاه  اا ن  ي : أن محز  

؛ لثوات U"نألن ار " ُكفا يف  اب  فكان ن اءة، وأن نلس ة وه   رسال هللا  : يف نلتكفني يف  ال ة أ انب 
يف ثالثة أث اب  بيض  سمح لية ،  U] ُكفن رس هللا هللا ا ني  ائشة يف نل حيحني: هذن ن  ي   ا أم نف  

. أاا بال سوة لتكفي ه يف  اب  ونح  : فال إشكال أن ا نكف ه يف نلثاب نلانح  ليس قيها قميص  و  عمامة [
 -أوالد  - و أ إذن ل ُن   اه، لكا هذن نلثاب نلانح  إذن كان ضيقاد  ي  ال ميكا س  لي  ن س : ف

بعارته ف س  نلعار ، فهن زن  شيءن ءعل ا نلزنئ  أل لى نلو ن، وُفضم أ لى نلو ن  لى أسفم نلو ن، ونل ليم 
، فا كان له  ابن -رضي هللا   ه وأرضاه  -قال يف ح ي  ا عب با  ما   U لى ذلم: أن رسال هللا 

: ) U؟ قال -ومها أسفم نلو ن  -أو يغ ان رءليه  ؟-وها أ لى نلو ن  -ونح ن، نحتارون: هم يغ ان رأسه 
حي ما  U  ان سا رأسه   ف ل  لى أن أ لى نلو ن أفضم. ومما ي ل  لى ذلم:  سم ن  ابة، فهن نل يب 

، مث أفا  - ليه نل ال  ونلسالم  -أزنل نألذى ونبت أ  سم ن  ابة بع  نلاضاء: نبت أ برأسه فغسم رأسه 
، مث أفاضه  لى شقه نأليسر. قال بعِ نلعلماء: فيه  ليمن  لى تفضيم نأل ال  لى نفاء  لى شقه نألميا
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نألسافم، وب اءد  لى ذلم قالان: إذن كان نإلنسان يف حال  وضي   ال يست ي  أن يس  كم ب نه: ق  م أ لى 
فُق م لشرف نأل لى، و لى  8نلو ن لشرفه، قالان: وألن يف أ لى نلو ن قلب نفسل  نلذ  فيه تاحي  هللا 

 هذن: فافيه تُق م أ اليه  لى أسافله، وأاا إذن وس  نلثاب لي  نلو ن فحي ئذ  ال إشكال.

، فالثال ة نأل انب ت قس  إىل قسمني:  وإذن ُكفا يف  ال ة أ انب 

ق  ا  ا نلقس  نألول: أن تكان اا نللفائ : وهي ق   نلقماف  ا نفف لة، كرن ت  ذ ئاقة نلقماف ويُ 
نلثال ة نألاتار  لى ق ر تكفني نفيه،  ون أن تف م بالتف يم نفعروف، ف ذه لفافةن. إذن ُكفا يف  ال ة 

 -رضي هللا    ا وأرضاها  -أ انب  اا نللفائ  ف ذن ها نألفضم ونألكمم؛   يث ا  ا أم نف ا ني  ائشة 
ف ل  لى أهنا  ، ليس قيها قميص  و  عمامة [يف ثالثة أث اب  بيض  سمح لية   U] ُكفن رس هللا هللا قاله: 

أهنا اف لةن، و لى هذن قالان: نألفضم  -رضي هللا    ا  -ليسه اف لةد، إذ لا كانه اف لةد لوي ه 
: فهاا أن تكان صفا ا  ونألكمم: أن تكان نلثياب اا نللفائ . وإذن كانه  الا لفائ  و ال ة أ انب 

نلثما ويف نل ظافة ونل قاء صفت ا ونح  ن، فحي ئذ : ال إشكال، يض  أ   ونح  د، أ : أهنا يف ن مال ويف
، ف ذه  ال ة  ونح    ا  ا نألوىل، مث يوس  نلثانية فاق ا، مث يوس  نلثالثة فا  نلثانية وتكان  الا ئوا  

، فُيحمم نفيه بقمي ه وسرونله، أو االبسه نل  تس   ارته مث ياض   لى نلكفا، ] ....  [ يُ و  أ انب 
ش  نلثاب نأليسر  لى ءانوه نألميا يف نللفافة نألوىل نلعليا، وت  ذ اا شقه نأليسر إىل شقه نألميا، مث ي  ذ 
ئرف نللفافة نلثالثة اا نليمني ويقلب  لى نلشمال، هذن وءهن. وه اي وءهن آ ر: أنه يوت ئ باليمني، فُيقلب 

ميا، تشريفاد وتفضيالد لليمني، مث تُقلب نليسار  لي ا، مث بع  نلش  نألميا للفافة نلثالثة نلعليا  لى ء وه نأل
اثم  -نل  هي نأل ا  اا ء ة نألر   -ذلم: يُفعم يف نللفافة نلثانية اثم نلثالثة، ويُفعم يف نللفافة نألوىل 

 زع  لى نلقال اا فُعم يف نل  قول ا، وُتسمي  ياب نفيه  ون أن ت كش   ارته؛ ألن نلثياب نل  تكان  ليه تُ 
برن نلقمي  ونلعمااة لي  يف نلثال ة نأل انب، فهذن أري  وضعه  لى هذه نلثال ة نأل انب وتكفي ه في ا: جُيف  

، جيف  بع   سله وال يكان به ااءن؛ حن ال يتعفا إذن ُوض  يف نلكفا، مث  -أوالد  - مب شفة  أو بثاب   ارءي  
نل  تس   ارته، مث ياض   ليه نلثاب بع  وضعه  -البسه نل ن لية أو ا -حُيمم بع  ذلم بثيابه نل ن لية 

 لى نللفافة نلعليا، ويسم ا  ا نلقمي  ويسم ا  ا ساتر  ارته. وإذن كانه نللفائ  ستل ، فوعض ا ألم 
اا بعِ أو بعض ا أ لى اا بعِ، فهن نلس ة ونألفضم: أن جُيعم اا ء ة نل اا أءا ها وأ الها 
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: ) فليحسا يف تكفي ه   أ : - ليه نل ال  ونلسالم  -ذلم ها س ة ن ي، و اهر قاله وأنفس ا؛ ألن 
ليكا تكفي ه  لى وءه  حسا  أاام نل اا، ويف ذنت نلتكفني. ونلذ  يكان حس اد أاام نل اا: أن ُنعم 

 يوة، سانءد كانه ، فتوس  نللفافة نل-نل  هي نألوىل مما يلي نألر   -نللفافة  نلكاالة نلفاضلة هي نلثالثة 
أ لى مث اد، أو كانه أنظ  وأنقى، أو كانه ء ي  د و اها أق م ا  ا، فُينعم نألفضم مما يلي نألر  مث 

 بع ه نففضال  لى نل تيب نلذ  ذكرناه، هذن إذن ُكفا يف  الا لفائ .

، وأن يكان نلسرونل  اباد، أاا إذن ُكفا يف  ال ة أ انب  اف لة ، فا تار بعِ نلعلماء: أن يكان نلقمي   اباد 
أو نإلزنر  اباد، مث بع  ذلم ُيكفا يف لفافة  هي نلثالثة. ونل حي : نفذهب نألول، وها نألفضم ونألكمم. 
لكا لا كان  ليه قمي ن بال سوة أل لى نلو ن، و ليه إزنرن ألسفم نلو ن: فهنه جياز أن ُيكفا يف نلقمي  

هذيا نلثابني، وال برا بذلم، ولكا نألفضم ونألكمم: اا ذكرناه، اا أهنا ونإلزنر، وجُتعم لفافةن  الثةن فا  
يف  -إن شاء هللا  -يف تكفي ه. وأاا نفرأ ، ففي ا تف يمن سيريت  Uتكان  الا لفائ ؛ ترسياد برسال هللا 

 ن  ي  نلذ  يلي ح يث ا.

نحملرم با ل ونحملرم بالعمر ، وكانه وفاته قوم  أاا بال سوة لتكفني نحملرم، تكفني نحملرم: يكفا يف  ابيه، فهذن تايف
نلتحلم اا ن ل ونلعمر ، فهنه حي ئذ  يغسم ويكفا يف نلثابني: يف نلر نء نلذ  أل لى نلو ن، ويف نإلزنر نلذ  
ها كالفائة ألسفم نلو ن. فيكفا يف هذيا نلثابني، وال جُيعم نل يب ون  اس يف كف ه، وال ي يب يف ب نه، 

 ليه  -عم يف  يابه ويكفا وتل   ليه، مث بع  ذلم ي لى  ليه وي فا. ونل ليم  لى ذلم: قاله وإمنا جيُ 
يف نلرءم نلذ  وق ته  نبته: ) ن سلاه مباء  وس ر ، وكف اه يف  ابني   ويف رونية : ) وكف اه  -نل ال  ونلسالم 

؛ ألن نحملرم ال جياز تغ ية رأسه، وأيضاد: ال يف  ابيه؛ فهنه يوع  يام نلقيااة الوياد   فال ياض   لى رأسه  مااةن 
يغ ى نحملرم وال يلو  شيئاد يس  ق ايه؛ ألن س  نلق اني اظارن اا اظارنت نإلحرنم؛ فا  وه يف 

حال نإلحرنم، قال: ) ال تلوسان  - ليه نل ال  ونلسالم  -نل حيحني اا ح ي  نبا  مر فيما هنى   ه 
: )... وال نخلفاف  . فال يكفا نحملرم يف      - ليه نل ال  ونلسالم   -قال  نلقم  وال نلعمائ    إىل أن

ياض   لى رءله، وكذلم ي زع   ه إن كان ااءا ند، وأيضاد: ال يكفا يف قمي  وال يكفا يف سرونل؛ ألن 
كفني يف بالت - ليه نل ال  ونلسالم  -هنى نحملرم  ا لو  نلقمي  ولو  نلسرنويم، وق   لم أاره  Uنل يب 

 نلثابني؛ لكانه ارااد ويُوع  يام نلقيااة ارااد.



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                   (212رقم احلديث ) -كتاب اجلنائز  
 

  8888 

، وول نلعواا -رضانن هللا  لي    -كف ه نل حابة   [ U] ُكفن رس هللا هللا : -رضي هللا    ا  -قاهلا 
، - ليه نل ال  ونلسالم  -يف تغسيله وتكفي ه  Uونلفضم با نلعواا و لي با أ  ئالب  شرن رسال هللا 

 .-رضي هللا      وأرضاه   -اا اا   وته وه  أوىل نل 

نلثياب نلويِ هي نألفضم، فالكفا فيه س ان، ا  ا: أن يكان  يف ثالثة أث اب  بيض  [ U] ُكفن رس هللا هللا 
قال يف ح ي  أ   نو : ) إن  ا  Uنلكفا أبيضاد، فاألبيِ أفضم اا  اه اا نأللانن، وذلم ألن نل يب 

: "وكف ان في ا ااتاك " ي ل - ليه نل ال  ونلسالم  -كف ان في ا ااتاك    فقاله  يابك  نلويا ، فالوساها و 
 لى أنه أفضم وأكمم: أن يكفا يف نلثياب نلويضاء. وقال بعِ نلعلماء: اا نلس ة: أن يكفا يف نلوُوُر  ن ن  

حي ما  Uألن نل يب  ور    ه ذلم، وال برا أن يكفا يف نلُن ؛ U؛ ألن نل يب -نل  هلا أ المن و  اسن  -
و رج إىل أصحابه، قال بعِ نل حابة: اا  - ليه نل ال  ونلسالم  -ص عه له نفرأ  نلن  ، ولوس ا 

 ليه نل ال  ونلسالم  -أن يكساه إياها فكساه  U، مث سرل رسال هللا -يعي: اا ألم نلن    -أحس  ا! 
وسرلته إياها وق   لمه أنه ال ير   Uرسال هللا  نلن  . فقال له نل حابة: بئ  اا ص عه، رأيت ا  لى -

وكفا في ا، كما يف صحي   -رضي هللا   ه  -اا سرله! فقال: اا سرلته إال لينعل ا هللا كف اد ل. فتايف 
نلوخار   ا س يم  قال: فكانه كف اد له. ف ل  لى أنه ال برا أن يكفا يف نلن  وحناها، وأن نلتكفني بذلم 

 إلباحة ون انز.با    لى أصم ن

نألفضم ونألكمم، واا نلس ا يف نلكفا: أن يكان أبيضاد، وكذلم اا نلس ة: أن يُ يب نلكفا وأن جيمر، 
أنه ن ب إىل جتما نلكفا وترند. في تى بالعا ، ونستحب بعِ نلعلماء:  :Uوق  ور  يف نلس ة  ا رسال هللا 

فا أار بتنماه ونإليتار  Uكثر، واا ه ا قالان: إن نل يب أن ي ض   اب نلكفا مباء نلار ؛ ألن نلعا  يعل  به أ
بالتنما،  ل  لى أن جتما نلكفا ووءا  نل يب فيه اق ا ن شر اد، وأن هذن أفضم، فكم وسيلة  تعني  لى 
بقاء نل يب وبقاء نلرنئحة نل يوة فهن ذلم أفضم، قالان: فهذن ُرف مباء نلار  مث ئُيب بالعا  بع  ذلم وحناه: 

هن نلعا  يعل ، ونلرنحة نل يوة تعل  إذن نضحه نلثياب مباء نلار  قوم نلتنما وقوم نلوخار. فاستحب ذلم ف
: ) فليحسا كف ه  . مث يض  - ليه نل ال  ونلسالم  -بعِ نلعلماء، وقالان: إنه  ن من يف  مام قاله 

قيقاد هلذه نلس ا، وناتثاالد ألاره ن  اس وأ الس نل يب  لى نلكفا، مث بع  ذلم ياض   لى هذه نلثياب؛ حت
 بهحسان كفا نفسل  بع  ااته. - ليه نل ال  ونلسالم  -
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 -نسوةد إىل "َسحال": وهي ااض  باليما، كما ذكر نف     [ ] بيض  سمح لية  : -رضي هللا    ا  -قاهلا 
 . -رمحه هللا تعاىل 

، ولذلم قال بعِ نلعلماء: ال خيتار  Uصفة كفا نل يب  -رضي هللا    ا وأرضاها  -حفظه ل ا أم نف ا ني 
، وي وغي له أن ال يوالغ يف هذه نلثال ة  هللا ل ويه إال نألفضم، فاألفضم للمسل : أن ُيكفا يف  ال ة أ انب 

ي اا ارنسيم نلشعيب  ا  لي   رضي هللا   ه وه -نأل انب، ولذلم ءاء يف ح ي   لي   نفرسم     أ   نو  
هنى  ا نفوالغة يف نلكفا، وقال: ) إنه ُيسلب سلواد سريعاد   أ : أنه يسلب اا نفيه  U، وفيه: أن نل يب -

: أنه  ف  يف نلكفا، وأار أن يكفا يف  يابه، وقال: "إن -رضي هللا   ه  -سلواد سريعاد. وءاء  ا أ  بكر  
نلذ   Uنلثاب اا نفيه". ونألفضم: أن تكان  ال اد وال يزن   لي ا؛ ترسياد بكفا رسال هللا ن ي أحاج إىل 

: فهنه ال برا بذلم، ولكا نألفضم  ن تاره له. وإذ ُكفا يف  ياب   ا بيضاء، أو كفا بركثر اا  الا 
 .Uونألكمم: أن يُفعم كما ُفعم برسال هللا 


