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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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َفاَفة   َطَرُف  ُيَرد   ُثم   قِّ  َلىعَ  الُعْلَيا اللِّ ،األَْيمَ  ه  ش   ُيْجَعُل وَ  ،َكَذل َك  َثةُ ال  َوالث   ان َيةُ الث   ُثم   ُه،َفْوقَ  اآلَخرُ  َطَرُفَها َوُيَرد   ن 

نَْد  ل  الَفاض   َأْكَثرُ  ه   ع  ُدهَ َيعْ  ُثم   ،َرْأس   الَقْبر . يف   َوُتَحل   ا،ق 

 (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 
َفاَفة  ا َطَرُف  ُيَرد   ُثم  ) : م َصنِ ف  الْ  قَالَ  قِّ  َعَلى الُعْلَيا للِّ  مليتا تغسيل صفة رِ كْ ذِ  نْ مِ   نتهىٱ امَّ ـل ،(ن  األَْيمَ  ه  ش 

 ؟امليت تكفني يفيةك  ذلك بعد كرذ  عليه، احلنوط ووضعِ 
َفاَفة   َطَرُف  ُيَرد  ) ال:فق الكفن يف يبدأ طيبه،و  امليت سلغ أن عدب أي: (ُثم  ) فقال: قِّ  َعَلى الُعْلَيا اللِّ  (ن  األَْيمَ  ه  ش 

 اآلَخرُ  َطَرُفَها ُيَرد  وَ ) قال: اآلخر والطرف ليمني،ا إىل ليسارا من فريدها - مليتا جلسد املباشرة وهي - العليا يعين

 امليت يسار من كذلك  يصنع لكفنني:ا بني ملتوسطا الثاين الكفن أي: (ان َيةُ الث   ُثم  ) ،اليسار إىل ليمنيا من يعين (هُ َفْوقَ 

 الناس يراه فيما للظاهر لنسبةاب لياالع   وهي (َكَذل َك  ال َثةُ َوالث  ) ،أليسرا إىل اآلخر الطرف ألمينا ومن ألمين،ا شقه إىل
 .اآلخر طرفال من راليسا إىل ليمنيا مث ،اليمني إىل يسار :كذلك  أيًضا يرد

نَْد ) الكفن نم الزائد أي: (ل  الَفاض   َأْكَثرُ  ُيْجَعُل وَ ) ه   ع   من فالزائد ،إلنسانا يف ما أشرف   هو لرأسا ألن (؛َرْأس 

نَْد ) الكفن ه   ع   علف   كما  القدمان ظهرت لوو  الرأس ىغطفي   جسده يعْج يغطي ال لكفنا كان  إذا أوىل بِ ابَ  نْ ومِ  ،(َرْأس 
 . عمري بن مبصعب
 إىل اليسار ومن ،- سارليا على اليمني من يبدأ - ليسرىا على اليمىن ابلعكس اللفافة نأ إىل العلم أهل بعض وذهب

 نْ أَ  كنمي   ال ساترة اليسرى كونت األمين جنبه لىع قربه يف ضعو   إذا ألنه ذلك يف لعلةوا الثَلث؛ للفائفا يف ليمنيا
 .ىَن اليمْ  تْ ج علَ  وْ ل   امَ كَ   طَ ق  سْ تَ 
ُدهَ َيعْ  ُثم  )  للكفن خيوطًا جعل وإذا ،بعقدة بعض مع بعضه يربط أبن ؛الرأس عند الكفن من الفاضل يعقد   أي: (اق 

 إذا يوطاخل فهذه امليت، نَ مِ  شيء   يظهر لئَل للكفن؛ أحفظ فهو قدميه: مؤخرة وعند بطنه وعند مثًَل  صدره عند
 يضيق ال نتفخٱ إذا اجلسد ألنَّ  القرب؛ يف ضعو   إذا يسريًا اخليوط هذه تفك   يعين (الَقْبر   يف   َوُتَحل  ) قال: عقدها
 .تصح ال لكنها ر  أبثَ  ستدلواٱو  املعقودة، اخليوط هذه بسبب

                                                 

 ه10/02/1439 ثنيناٱل يوم درس (1)
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 ينحل لئَل وعقدت حبال ضعتو   وإذا امليت، لسرت أتقن فيه ما غسلامل يتحرى جتهاديةٱ التكفني طريقة أن فالراجح
 . (1)دليل فيه ليس ألنه ؛القرب يف اخليوط هذه حتل   ال :الكفن

 أْجعني. وصحبه له،آ وعلى ُممد، لىع للا صلىو  أعلم، وللا

                                                 
 اسع.و األمر ،بأس في ما ُحلت لو بأس، في ما بقيت لو هللا: وفقه الشيخ قال  (1)


