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 حل عقد كفن الميت عند دفنه استحباب

 .الحمد هلل، وسالٌم على عباده الذين اصطفى

 :وبعد

المذاهب ص  أهل لف الصالح ــ رحمهم هللا ــ، ونَعمل الس   فقد َجرى
 :، وغيرهم، علىالمشهورة األربعة

ن عند رأسه ورجلي دفنه حينالمي  ت  ُعقَد  كفَن َحل   »  .«هم 

 :وسبب ذلك

ن عند رجليه ورأسه وأن   قد المي ِّت حين يُكف ن في اللفافات تُعقَد وتُربط مِّ
ن عند  نتشر أعضاؤه فتَظهر عورتُه عند حملِّه حتى ال تَ  وسطهيُزاد مِّ

 خاوة أعضائه ومفاصله،بسبب رَ  ،للصالة عليه وتشييعه إلى قبره
ك َسرير الَحْمل، ن  وتَحرُّ ن فإذا ُدفن في قبره زال هذا السبب، وأُمِّ مِّ

 .تكشُّفه

ر ذلك  :ودونكم ــ سدَّدكم هللا ــ بعض َمن قرَّ

ًلا ــ أشار الفقيه أبو زكريا النَّووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ إلى أنَّ  أوَّ
 .حين الدفن العلماء على َحل   ُعقد الكفن الُحكم عند

نن ات السُّ هم  الصة األحكام في مُ خُ "قال ــ رحمه هللا ــ في كتابه حيث 
 (:0143: ــ رقم 859/ 2" )وقواعد اإلسالم

 .قد الكفن في القبرعُ  ل ِّ ا في حَ ا ضعيف  ى حديث  وَ ورَ »

 اهـ.«كم عليهوالحُ 

إلى أنَّ هللا ــ  ماــ رحمه والفقيه الماوردي العالمة األلبانيأشار  ــ ثانياا
 .كان معروفاا عند السَّلف الصالحعند الدفن َحلَّ ُعقد الكفن 

سلسلة األحاديث "ــ رحمه هللا ــ في كتابه العالمة األلباني قال حيث 
 :(4770 :ــ عند حديث رقم 217/ 1)" الضعيفة والموضوعة
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شهدت )) : عن أبي هريرة قال ،جلعن رَ  ،يبةوى ابن أبي شَ ورَ »
قد حتى أدخلناه قبره، ل العُ حُ نَ  العالء الحضرمي، فدفناه، فنسينا أن  

ثم ساق في الباب  ،((ا ر في القبر شيئَ فلم نَ  ن،فرفعنا عنه اللب  : قال
ي لقِّ مجموعها يُ  ن ضعف، لكن  مِّ  رى عن بعض التابعين ال تخلوخْ ا أُ آثار  

  :االطمئنان في النفس

 اهـ.«لفا عند الس  قد كفن الميت في القبر كان معروف  عُ  ل  حَ  أن  

الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  وقال الفقيه أبو الحسن الَماوردي
عن  مسألة َحل ِّ ُعقد الكفن، وغيرها،بعد نقله  (22/ 0" )الحاوي الكبير"

 :اإلمام الشافعي

ا للميت، وحفظ ا » وإن ما اختار هذا كل ه ات ِّباع ا للس لف، وإكرام 
 اهـ.«لألكفان

 .مذهب اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ ــ ثالثاا

عن  (024/ 4) "ماألُ "قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1
 :تكفين الميت وَدفنه

 فإنْ ، نتشري ال تَ ن الطرفين عقدوها كَ خافوا انتشار الثياب مِّ  فإنْ »
قوها، وها، وال خياطة إال فتَ لُّ قدة إال حَ دعوا عليه عُ أدخلوه القبر لم يَ 

 اهـ.«وأضجعوه على جنبه األيمن

في كتابه الفقيه أبو زكريا الن ووي الشافعي ــ رحمه هللا ــ وقال  ــ 2
 :(231/ 5) "بهذ  المجموع شرح المُ "

كفان خيف انتشار األ فإنْ " :واألصحاب "ختصرالمُ "قال الشافعي في »
هذا لفظ  ،"وهعقد عليها فإذا أدخلوه القبر حلُّ داد يُ ت بشِّ د  مل شُ عند الحَ 

 اهـ.«الشافعي واألصحاب

قال الحافظ أبو بكر البيهقي الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و ــ 3 
 (:4317:ــ رقم 41/ 2" )السُّنن الصغير"

 اهـ.«ه إذا وضعه في قبرهل  حَ  ،د الكفن خوف االنتشارقِّ وإذا عُ  :قلت»
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أبي المحاسن لفقيه ، ل(511/ 2) "بحر المذهب"وجاء في كتاب  ــ 4
 :الشافعي ــ رحمه هللا ــ الروياني

 "خافوا انتشار األكفان عقدوها عليه، ثم إذا أدخلوه القبر حلوها نْ إف"»
، كره ذلكه يُ فإن   ، يكون معه في القبر شيء معقودئال  لِّ ، قدالعُ  :عنييَ 

ما كانت لخوف قد إن  العُ  وألن   ،خيطال يكون معه مَ  ستحب أنْ ولهذا يُ 
  اهـ.«ن ذلك عند إدخاله القبرمِّ وقد أُ  ،تر للميتوالس ِّ  ،االنتشار

 .ــ رحمه هللا ــمذهب اإلمام أحمد بن حنبل  ــ رابعاا

مسائله عن "قال اإلمام أبو داود السجستاني ــ رحمه هللا ــ في  ــ 1
 (:4357:ــ رقم 220:ص" )اإلمام أحمد بن حنبل

 اهـ.«نعم :قال في القبر؟ :ــ يعني لُّ حَ قد تُ ئل عن العُ سُ  :أحمدسمعت »

مسائله عن أبيه اإلمام "وقال عبد هللا بن أحمد ــ رحمه هللا ــ في  ــ 2
 (:509:ــ رقم 429:ص" )أحمد بن حنبل

ئر فير البِّ قائم على شَ  يوأبِّ  ،ا وضعته في القبرفلم   ،ي صغيرلِّ  مات أخٌ »
 اهـ.«فحللتها، "قدالعُ  ل  يا عبد َّللا  حُ " :يقال لِّ 

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه موف ق الد ِّ وقال اإلمام  ــ 3
 (:101/ 0" )يغنِّ المُ "

عقدها كان  ألن  ، بستحَ فمُ  :ن عند رأسه ورجليهقد مِّ العُ  لُّ ا حَ وأم  »
 .ن ذلك بدفنهمِّ ن انتشارها، وقد أُ للخوف مِّ 

عُوٍد ))  :ويوقد رُ  َخَل نُعَي َم ب َن َمس  ا أَد  ُ َعلَي ه  َوَسلََّم لَمَّ أَنَّ النَّب يَّ َصلَّى َّللاَّ
لَّةَ ب ف يه   َخ  يَّ ال قَب َر نََزَع األ  َجع  َش  رة بن مُ وسَ  ،وعن ابن مسعود، (( األ 

 اهـ.«نحو ذلك ،ندبجُ 

 :قلت

، (17/ 0)( 872) "نتهىهى شرح المُ ى النُّ ولِّ معونة أُ "في كتاب جاء و
ن كتب الحنابلةوغيره،   :مِّ
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رواه  ((قد لوا العُ خلتم الميت اللحد فحُ إذا أد   )): قال ابن مسعود»
 اهـ.«األثرم

في  ــ رحمه هللا ــ وقال العالمة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي ــ 4
 :(17/ 2)" اإلحكام شرح أصول األحكام"كتابه 

إذا )) : لقول ابن مسعود ،ل في القبرحَ وتُ  ،نتشر الكفن يَ ئال  عقدها لِّ ثم يَ »
 اهـ.«(( لوا العقدخلتم الميت القبر فحُ د  أَ 

 .ــ رحمه هللا ــمذهب اإلمام مالك بن أنس  ــ خامساا

ــ القيسي هب بن عبد العزيز مصر أشْ  تلميذ اإلمام مالك وُمفتيقال  ــ 1
" ختصر ابن الحاجبالتوضيح في شرح مُ "كتاب كما في  رحمه هللا ــ

(2 /412) 

ك َعقده  ويَُشدُّ » الكفن عند رأسه ورجليه، ثم يَُحل ذلك في القبر، وإْن تُرِّ
 اهـ.«فال بأس، ما لم تنتشر أكفانه

/ 4" )شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة"وجاء في  ــ 2
ن كتب المالكية(257  :، مِّ

د في قبره حِّ لْ فإذا أُ  ،ط عند رأسه ورجليهبِّ ورُ  ،في أكفانه ف  ط لُ ن ِّ وإذا حُ »
 اهـ.«بيبذلك، قاله ابن حَ  ل  حُ 

عبد الملك، أحد كبار فقهاء المالكية،  :هوــ رحمه هللا ــ وابن حبيب 
 .ــ رحمه هللا ــ وتلميذ كبار أصحاب  اإلمام مالك

 ــ رحمه هللا ــبن شاس السعدي المالكي اين جالل الد ِّ قال الفقيه و ــ 3
 :(497/ 4) "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"في كتابه 

ن عند الكفن مِّ  د  شَ تيسر، ويُ  نْ إر بالعود بخ  يُ  الكفن عليه، بعد أنْ  ف  لَ ثم يُ »
 اهـ.«ل ذلك عند الدفنحَ خاط، ثم يُ يُ : رأسه ورجليه، وقيل

ا   (:481/ 4)وقال أيض 
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يده  د  مَ ستقبل القبلة، وتُ ت على جنبه األيمن في اللحد مُ ع المي ِّ ضجَ ثم يُ »
 اهـ.«ن عند رأسه ورجليهقد مِّ ل العُ حَ اليمنى مع جسده، وتُ 

ن كتب في جاء وبنحو ذلك  ــ 4  :، وغيرهاالمالكيةفقهاء هذه الكتب م 

، (155/ 2) "خيرةالذ  "، البن ُجزي، و (77: ص) "القوانين الفقهيةك"
/ 4) "على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني"للقرافي، و 

، و (147/ 4) "بانيحاشية العدوي على كفاية الطالب الر  "، و (298
الشامل في "، و (478/ 2) "ختصر ابن الحاجبالتوضيح في شرح مُ "

شرح ابن ناجي التنوخي على متن "، و (457/ 4) "فقه اإلمام مالك
حاشية مع مختصر خليل شرح الزرقاني على "و  ،(257/ 4) "الرسالة
و  147/ 4) "وق على متن الرسالةرُّ شرح زَ "، و (471/ 2) "البناني
123). 

 .ــ رحمه هللا ــ أبي حنيفةمذهب اإلمام  خامساا ــ

أبو بكر الجص اص الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  قال الفقيهــ  1
 :(484/ 2)" شرح مختصر الطحاوي"

ه على سريره، لَ قدته عليه، لتحم  عَ : نتشر أكفانهتَ  ن  أفت خ   فإن  ]  :قال»
 .[ ت عنهلَّ ع في قبره حُ فإذا وض  

عقد ثوبه في حال التكفين بمنزلة اللبس في الحياة، فكما ال يُ  ألن   :وذلك
ل في حَ عقد، ثم يُ نتشر عنه، فيُ يَ  خاف أنْ يُ  حياته، كذلك بعد الموت، إال أنْ 

 اهـ.«القبر

،  للفقيه الس رخسي الحنفي  ــ (73/ 2" )المبسوط"جاء في كتاب ــ  2
 :رحمه هللا ــ

ع في قبره ولكن إذا وضِّ  ،هقدتَ نتشر أكفانه عَ تَ  فت أنْ خو  تَ  وإنْ ": قال»
 اهـ.«"ه قد زالقدتَ المعنى الذي ألجله عَ  ألن   ،قديحل العُ 

ين الكاساني الحنفي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  قال الفقيهوــ  3 عالء الد ِّ
 (:039/ 4" )بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"
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قد حل العُ ع في قبره تُ عقد، ولكن إذا وضِّ نتشر أكفانه تُ تَ  يف أنْ خِّ  فإنْ »
  اهـ.«قدزوال ما ألجله عُ لِّ 

ين العَيني الحنفي و ــ 4 في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال الفقيه بدر الد ِّ
 :(251/ 0) "ناية شرح الهدايةالبَ "

قدة ويحل واضع الميت في قبره العُ  :أي :ش ،[ قدةل العُ حَ وتُ ]  :م»
 .ن االنتشارا مِّ التي كان عقدها عند التكفين خوف  

 اهـ.«بوضعه في القبر :ش، [ ن اًلنتشارن م  لوقوع األم  ]  :م

ا وبنحو ذلك جاء في هذه الكتب  ــ 5 ن كتب أيضا فقهاء الحنفية، م 
 :وغيرها

نور اإليضاح ونجاة األرواح "، و (408/ 2) "العناية شرح الهدايةك"
و  279: ص" )ُملتقى األبحر"، و (423: ص) "في الفقه الحنفي

بداية "، و (132/ 4) "النهر الفائق شرح كنز الدقائق"، و (295
راقي الفالح مَ "، و (233:ص) "كنز الدقائق"، و (04: ص) "المبتدي

 .(225: ص) "شرح نور اإليضاح

و  492/ 4) "رى األبحُ لتقَ ر في شرح مُ مع األنهُ جْ مَ "جاء في كتاب  ــ 6
ن كتب الحنفية(497  :، مِّ

 .صيانة عن الكشف [ نتشريَ  يف أن  خ   د الكفن إن  عقَ ويُ ] »

 اهـ.«لخوف االنتشار ،التي كانت على الكفن [ قدةل العُ حَ وتُ ] 

و  231/ 2" )ختارر المُ حتار على الدُّ د المُ رَ "كتاب جاء في و ــ 7
ن كتب الحنفية(207  :، مِّ

 .لالستغناء عنها [ قدةل العُ حَ وتُ ]  [ يف انتشارهخ   د الكفن إن  عقَ ويُ ] »

 اهـ.«لمْ د لخوف االنتشار عند الحَ عقَ ها تُ ألن   "لالستغناء عنها" :قوله

ن كتب الحنفية (80 /4) "ختاراالختيار لتعليل المُ "في كتاب جاء و  :مِّ

 اهـ.«ا عن كشف العورةز  حرُّ تَ  [ يف انتشارهخ   د الكفن إن  عقَ ويَ ] : قال»
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 :تنبيه

كر مذهب ال شافعية والحنابلة، ألن  في النُّقول عنهما نص كالم قد مت ذِّ
ــ ثم َذكرت بعدهما مذهب مالك ، هللا ــ ماــ رحمهاإلمام الشافعي وأحمد 

 .لوجود النص عن أحد تالمذته رحمه هللا ــ

ن  ساا ــساد اآلثار الواردة في َحل ُعقد الكفن عن تالمذة الصحابة م 
 .هللا ــ مــ رحمهالتابعين 

 (:7497" )مصن فه"في ــ رحمه هللا ــ قال عبد الرزاق  ــ 1

 تَُحلُّ َعن  ال َمي  ت  ال عُقَدُ )) : قال ،ر، عن أيوب، عن ابن سيرينمَ عْ عن مَ 
 .صحيحوإسناده ، ((

 (:44770" )مصن فه"ــ رحمه هللا ــ في  ةابن أبي َشيبقال و ــ 2

تَُحلُّ َعن  )) : قاال ،بن سيريناعن الحسن و ،عن هشام ،شيمحدثنا هُ 
 .((ال َمي  ت  ال عُقَُد 

بن حسان في روايته وهشام ابن بَشير، ثقة عنده تدليس،  :وُهشيم هو
 .عن الحسن كالم

 (:44773" )مصن فه"قال ابن أبي َشيبة ــ رحمه هللا ــ في و ــ 3

َل )) : قال ،عن إبراهيم ،غيرةعن مُ  ،حدثنا أبو بكر بن عياش خ  إ َذا أُد 
 .وإسناد رجاله ثقات، (( ال َمي  ُت ال قَب َر ُحلَّ َعن هُ ال عُقَُد ُكلَُّها

و  44771" )مصن فه"قال ابن أبي َشيبة ــ رحمه هللا ــ في و ــ 4
ا (44772  :أيض 

َصى أَن   )): اكح  عن الض   ،رويبِّ عن جُ  ،حدثنا يزيد بن هارون أَنَّهُ أَو 
  .(( تَُحلَّ َعن هُ ال عُقَدُ 

اُك ب ه   )): ر قالويبِّ شيم عن جُ حدثنا هُ  حَّ َصان ي الضَّ   .(( أَو 

 .فه جدًّاابن سعيد األزدي، ضعيف، وبعضهم ضع   :وُجويبِّر هو
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تهذيب الكمال "كما في كتاب  أحمد بن حنبل ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام
 :(895 :ــ ترجمة رقم 479/ 5) "في أسماء الرجال

ر، وما كان بسند عن النبي اك فهو على ذاك أيسَ ح  ما كان عن الض  »
 اهـ.«رنكَ  فهو مُ ملسو هيلعهللا ىلص

تهذيب "كما في كتاب ديني ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام علي بن المَ 
 (:895 :ــ ترجمة رقم 478/ 5)" الكمال في أسماء الرجال

 اهـ.«وى عنه أشياء مناكيراك، رَ ح  ر أكثر على الض  ويبِّ جُ »

 :قلت

اك له، وليس حديث اُهنا  وُجويبِّر  .يَروي وصي ة شيخه الض ح 

 (:44774" )مصن فه"قال ابن أبي َشيبة ــ رحمه هللا ــ في و ــ 5

 .((َحلُّ َعن  ال َمي  ت  ال عُقَُد يُ ))  :قال ،عن عامر ،عن جابر ،ريكحدثنا شَ 

وجابر  ابن عبد هللا القاضي، ُمختلَف فيه، :وإسناده ضعيف، َشريك هو
ا وهو ابن يزيد الُجعفي ضعيف،   .الش عبي: هوفعامر أم 

 :تنبيه

 :الباب حديث وأثَرهذا في وَرد 

ا الحديث  :أمَّ

 (:44779" )مصن فه"ابن أبي َشيبة ــ رحمه هللا ــ في قال ف

َخَل نُعَي َم ب َن أنَّه  )): عن أبيه ،ف بن خليفةلَ حدثنا خَ  َع أَنَّ النَّب يَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَد  َسم 
يَّ ال قَب رَ  َجع  عُوٍد األَش  لَّةَ ب ف يه   ،َمس    اهـ.اْلعُقَدَ  :يَْعنِّي ((َونََزَع األَخ 

 :قلت

ن   :المطبوعة والمخطوطة" يبةُمصن ف ابن أبي شَ "وفي نُسخ أُْخرى مِّ

 اهـ.«عن النبي ملسو هيلعهللا ىلص ،لعقِّ ن مَ ه سمعه مِّ أظنُّ »
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 (:7741" )السُّنن الكبرى"كتابه في ــ رحمه هللا ــ وعند البيهقي 

سمعت  :قال ،ابن خليفة :يعنيــ ف لَ عمان، ثنا خَ نا سريج بن النُّ ، ث...»
ا َوَضَع  )) :سارل بن يَ عقِّ ن مواله، ومواله مَ ه سمعه مِّ أظنُّ : أبي يقول لَمَّ

لَّةَ  َخ  عُوٍد ف ي ال قَب ر  نََزَع األ  َرُسوُل هللا  َصلَّى هللاُ َعلَي ه  َوَسلََّم نُعَي َم ب َن َمس 
 .((ه  ب ف ي

وسليمان بن داود  اد بن موسى،عن عب   "المراسيل"ورواه أبو داود في 
رسول هللا  بلغه أن  : ثهم عن أبيه قالف بن خليفة حد  خلَ  أن   :كيتَ العَ 
 اهـ.«كرهفذَ  ،ملسو هيلعهللا ىلص

 :ــ رحمه هللا ــ ، البن سعد(278أو  243/ 1" )الطبقات الكبرى"وفي 

أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  )) : عن أبيه ،ف بن خليفةلَ عن خَ  ،أخبرنا دمحم بن عمر
يَن َماتَ  عُوٍد ح  لَّةَ ب ف يه  َعن  نُعَي م  ب ن  َمس  ُ َعلَي ه  َوَسلََّم نََزَع األَخ   َصلَّى َّللاَّ

)). 

سلسلة األحاديث "وقال العالمة األلباني ــ رحمه هللا ــ عقبه في كتابه 
 :(4770 :ــ رقم 217/ 1)" الضعيفة والموضوعة

 .للبالعِّ  مسلسلٌ  ضعيفٌ  وهذا إسنادٌ  :قلت»

صدوق اختلط في ": "التقريب"ف بن خليفة، قال الحافظ في لَ خَ  :األولى
ر عليه ذلك ريث الصحابي، فأنكَ أى عمرو بن حُ ه رَ ى أن  عَ ر، واد  اآلخِّ 
 ".وأحمد ،يينةابن عُ 

ده عرف، أورَ ع، ال يُ جَ مولى أشْ  ،الواسطي :خليفة، وهو هأبو :الثانية
ن مِّ  ،(238/  1" )الثقات"ان في ب  وابن حِّ  ،وابن أبي حاتم، البخاري

 . ف فقطلَ رواية ابنه خَ 

ه قد م، بل إن  ل كما تقد  عقِّ ف في إسناد أبيه للحديث عن مَ لَ ك خَ شَ  :الثالثة
 اهـ.«أرسله عنه في بعض الروايات

 :قلت

ا "الطبقات"كتابه في ــ رحمه هللا ــ وفي إسناد ابن سعد    :أيض 
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 .دمحم بن عمر الواقدي، وقد كذ به جماعة

ا األثر  :وأمَّ

 (:44778" )مصن فه"قال ابن أبي َشيبة ــ رحمه هللا ــ في ف

 :عن أبي هريرة قال ،عن رجل   ،يرِّ يْ رَ عن الجُ  ،اندَ رْ م بن وَ حدثنا حاتِّ 
ي   فََدفَنَّاهُ ))  َرم  ُت ال عاَلََء ب َن ال َحض  د  لَّ ال عُقَدَ  ،َشه  ينَا أَن  نَح  َحتَّى  فَنَس 

َخل نَاهُ قَب َرهُ   .(( فََرفَع نَا َعن هُ اللَّب َن فَلَم  نََر ف ي ال قَب ر  َشي ئاا :، قَالَ أَد 

 (:14" )ُمجابو الدعوة"في كتابه  ــ رحمه هللا ــ  وقال ابن أبي الدُّنيا

عدي، عن ان الس  دَ رْ م بن وَ حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا حاتِّ 
 .فذَكر نحوه، ، عن أبي هريرةي، عن رجل  رِّ يْ رَ الجُ 

 .وفي إسناده جهالة الراوي الذي لم يَُسم  

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


