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 الشيخ طالب من مجموعة عليها يقوم

 �� اتليليجرام قناة ��

 هنا اضغط  لالشرتاك عِلْمِيَّة فَوَائِد

 شَرْح ُ علمية فوائد

 لصاحب الفضيلة الشيخ

https://t.me/FawaidAlQasim
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 َمَثاَنَتُه،وَ  َأْلَيَتْيهِ  ْجَمعُ تَ  – َكالت بَّانِ  – الطََّرِف  َمْشُقوَقةُ  ِخْرَقة   َفْوَقَها ُيَشد  وَ  َأْلَيَتْيِه، َبْينَ  ْطن  قُ  فِي ِمنْهُ  َوُيْجَعُل 

هُ  ُطيَِّب  َوإِنْ  ُجوِدِه،ُس  ِضعِ َوَمَوا َوْجِههِ  َمنَاِفذِ  َعَلى الَباِقي َوُيْجَعُل   َفَحَسن   ُكل 

 (1)الشَّرْحُ:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحابِهِ  لِه،آ َوَعَلى ،ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّلم  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، ب ِ رَ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 
 نم وأ الكافور نَ مِ  ؛أنواعه نْ مِ  نوع   أبي ِ  لطيبا وهو احلنوط ،(َأْلَيَتْيهِ  َبْينَ  ْطن  قُ  فِي ِمنْهُ  ُيْجَعُل وَ ) : م َصنِ ف  الْ  قَالَ 

 ةربعأ يف امليت تكفني عند ي ستخدم حلنوطا وهذا ا،نوط  ح عليه طلقي   كله  هذا العود وأ الورد دهن نم أو املسك
 :مواضع

 (.َبْينََها فِيَما اْلَحنُوطُ  َوُيْجَعُل ) ال:ق كما  فاناألك بني علي   أنه ؛سبق :األول وضعامل

 من طعةق على حلنوطا وضعي   أي: (ُقْطن   فِي) حلنوطا من أي: (ِمنْهُ  َوُيْجَعُل ) قوله:ب هنا إليه أشار الثاين: واملوضع

 ة  انَ يَ صِ  املغسل؛ يبيد أو يندابلي أليتيه ميس ال أنه أي: ،(َأْلَيَتْيهِ  َبْينَ ) يوضع لقطنا يف لذيا احلنوط وهذا القطن،
عل امليت لىع ذلك وضع إذاف املغلظة، ورتهع ست   لئَل امليت ةمَ رْ حِل    قال: وصفها خرقة الثَلث للفائفا هذه فوق ي 
 قةاخلر  هذه فة  صِ وَ  ،(ِف الطَّرَ  َمْشُقوَقةُ ) القماش من لقطعةا وهي (ِخْرَقة  ) الثَلث للفائفا فوق أي: (َفْوَقَها َوُيَشد  )
 شق  وت   ،الفخذين خرآ إىل اخلرقة قيش يف لقدمنيا دخلفت   القدمني ملدخل بشقني قةاخلر  تشق املصنف: اهَ ن ْ عَ  الَ قَ  يتلا

 وهو (َكالت بَّانِ ) قال: لذلك ،اليسرى واجلهة اليمىن اجلهة من اخللفية عم األمامية ةالقطع ربطت   حىت الطرفني مع أيض ا

 .(َوَمَثاَنَتهُ ) لظهرا أسفل هو مما ؤخرتهم أي: (َأْلَيَتْيهِ  َتْجَمعُ ) ل:قا ذلك يف والعلة ،أكمام بَل السروال
 روجخ لعدم أوىل؛ الوصف هذا على لكنها أبس، ال واليسار ليمنيا نم رقةخ ثَل  م ضعتو   فلو جتهادية،ٱ الصفة وهذه
 زينب بنته غسل نَّ أرد ل مَّا عطية ألم  نيبال يصفه مل بانالت   هذاف وإال ،امليت كفن  ينجس امم النجاسات من شيء
، لصحابةا يفعله مل وكذلك  النيب مع ، للميت. حفظ  أ هو ما عملي   جتهادٱ هو وإمنا 

عل مما الثالث واملوضع  ملنخرينا من (َوْجِههِ  نَافِذِ مَ  َعَلى) احلنوط من يعين (الَباِقي َوُيْجَعُل ) قال: حلنوط:ا فيه ي 
عل امليت يضر ال كان  إذاو  ذنني،األ   ىلَ عَ  وكذا ،الشفتني على والفم ،منخريه يف حنوط ي وضع  نم ابلقرب شيء منه ي 

 ذلك. أكل إىل اهلوام   رعت س لئَل لكذ يف والعلة العينني؛

                                                 

 ه09/02/1439 األحد يوم درس (1)
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 وهي: هلا؛ إكرام ا يعين (ُسُجوِدهِ  َوَمَواِضعِ ) احلنوط من املتبقي يعين (الَباِقي َوُيْجَعُل ) قال: الرابع: واملوضع
 ت طيب. هلا فإكرام ا القدمني، أطراف وعلى ،اجلبهة لىعو  والركبتان، الكفان

هُ  ُطيَِّب  َوإِنْ ) الطيب: هذا عن قال ذلك بعد ث َّ   عمر بنٱو  أنس مع علف   كما  (؛َفَحَسن  ) امليت جسد كل  يعين (ُكل 
، جسده ألن أبس؛ فَل :وضعي   مل وإذا حسن، فهو طيب وفيها اجلسد ْجيع على ابليد أو قطنة أ خذت لو يعين 
 .كافور ا  األخرية الغسلة يف الغسل حني منه و ضع قد

 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ُممد، على للا وصلى أعلم، وللا


