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 صفة تكفين الميت -4

 :حكم تكفين الميت 

يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من 

 األصول والفروع.

 وتكفين الميت فرض كفاية، إذا قام به من علم به سقط اإلثم عن الباقين.

قٌِف بِعََرفَةَ، إِْذ َوقََع نََما َرُجٌل َوابَـيْ ا قَاَل: ُهـمَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن

اْغِسلُوهُ بَِماٍء ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ، قَاَل النَّ تْـهُ ، أَْو قَاَل: فَأَْوقَصَ تْـهُ فََوقَصَ  تِـهِ َعْن َراِحلَ 

نُوهُ  هُ ُروا َرأَْسهُ، فَإِ تُـَخـم ِ ن ُِطوهُ، َوالَ تُـحَ ِن، َوالَ بَـيْ ثَوْ  فِـيَوِسْدٍر، َوَكف ِ  نَـّ

 .(1)متفق عليه «.ب ِـيا  اَمِة ُملَ ِقيَ اليُْبعَُث يَْوَم 

 :صفة كفن الرجال والنساء 

 السنة أن يكفن الميت في ثالثة أثواب بيض. -1

ثاَلَثَِة أَثَْواٍب  فِـيُكف َِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ،َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعنَها َعنْ  -1

 ِهنَّ قَِميٌص َوالَ ِعَماَمةٌ.فِـيَس لَـيْ ٍة ِمْن ُكْرُسٍف، ِلـيَّ ٍض َسُحوبِـيٍة، نِـيَ ايَـمَ 

 .(2)تفق عليهم

بَُسوا ِمْن ثِيَابُكُم ال»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2

هَ اَض فَإِ البَـيَ  أخرجه أبو داود . «َها َمْوتَاُكمْ فِـيثِيَابُكْم َوَكف ِنُوا  ْيـرِ ا ِمْن خَ نَـّ

 .(3)والترمذي

                                                 

 (.1206ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1265أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.941ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1264أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)

 (.2810برقم ) الترمذيوه، هذا لفظو(, 3878برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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 ويسن أن يكون الكفن طويال  يستر جميع بدن الميت بال إسراف. -2

 ، فَذََكَر َرُجال  ا  َخَطَب يَْومملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬بن َعْبِدا َجابِر َعنْ 

 بِـي  ، فََزَجَر النَّ ال  لَـيْ َطائٍِل، َوقُبَِر  ْيـرِ َكفٍَن غَ  فِـيقُبَِض فَُكف َِن  بِـهِ ِمْن أْصَحا

ُجُل بِالملسو هيلع هللا ىلص  يْ أْن يُْقبََر الرَّ ىِل حَ لَـّ ىيُصَ  تَـّ  لَـى، إِال أْن يُْضَطرَّ إِْنَساٌن إِ لَـْيـهِ عَ  لَـّ

ْن َكفَ ْلـيُـحَ إِذَا َكفََّن أَحدُُكْم أَخاهُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ذَِلَك، َوقَاَل النَّ  أخرجه  «.نَـهُ س ِ

 .(1)مسلم

 .أن يكون أحد األثواب ثوب ِحبَرة وهو المخطط -3

 ف ِـيَ إِذا تُوُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابٍر 

 .(2)أخرجه أبو داود .«ثْوٍب ِحبََرةٍ  فِـيَكفَّْن ْلـيُ أََحدُُكْم فََوَجدَ َشْيئا  فَ 

 تبخير الكفن ثالثا  إال كفن المحرم. -4

الَمي َِت  تُـمُ رْ ْجـمَ إِذَا أَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  لنَّ قال: قال اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابٍِر 

 َ  .(3)أخرجه أحمد «.ُروهُ ثاَلَثا  ْجـمِ فَأ

يجوز أن يكفن الميت في ثوب واحد، أو قميص واحد، ويجوز أن يكفن  -5

 في قميص وثوب، ويكون القميص مما يلي الجسد.

ٍ ْبَن أُ  ٬دَاَعبْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  النَّ  تَـىَرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: أَ  َجابِرٍ  َعنْ  بَْعدَ َما دُفَِن،  بَـي 

 .(4)تفق عليهأخرجه م ِه ِمْن ِريِقِه، َوأَْلبََسهُ قَِميَصهُ.فِـيفَأَْخَرَجهُ، فَنَفََث 

                                                 

 (.943برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.3150برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)

 (.14540برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 3)

 (.2773ومسلم برقم )ه، واللفظ ل(, 1270أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 4)
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 المرأة كالرجل في صفة الكفن والتكفين. -6

 

 :صفة تكفين الميت 

 السنة أن يكفن الرجل أو المرأة كما يلي:

ر بالبخور ثالثا ، ثم يسن أن يكفن الميت في ثالث لفائ -1 ف بيض جديدة، تجم 

فيما  -وهو أخالط من الطيب-تُبسط بعضها فوق بعض، ويُـجعل الحنوط 

 بين اللفائف.

ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقيا  على ظهره، ويُـجعل من الحنوط في  -2

قطن بين أليتيه، ثم يشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر 

 ك مع سائر بدنه.عورته، ويطي ب ذل

ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب األيسر على شقه األيمن، ثم يرد  -3

طرفها األيمن على الجانب األيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة 

 كذلك.

 ثم يجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد. -4

اللفائف، ثم تُـحل في القبر، ثم يعقد الجنازة عرضا  بأحزمة؛ لئال تنتشر  -5

 والمرأة كالرجل في ذلك.

 ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويجوز في ثالثة أثواب. -6

ثاَلَثَِة أَثَْواٍب  فِـيُكف َِن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َعنَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ 

 قَِميٌص َوالَ ِعَماَمةٌ. ِهنَّ فِـيَس لَـيْ ٍة ِمْن ُكْرُسٍف، ِلـيَّ ٍض َسُحوبِـيٍة، نِـيَ ايَـمَ 
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 .(1)تفق عليهم

 :حكم تكفين الميت بما يستر بعضه 

يجوز تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، واألفضل بثالثة أثواب، 

فإن لم يجد إال ما يواري بعض جسده غطى الرأس مع ما استطاع من 

 الجسد، وغطى الباقي بما استطاع من نبات األرض كاإلذخر ونحوه.

ِ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: َهاَجْرنَا َمَع النَّ  َخبَاب َعنْ  ، ٬ُس َوْجهَ اتَـمِ نَلْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 ْنـُهـمْ ، مِ ا  يَأُْكْل ِمْن أَْجِرِه َشْيئ لَـمْ ، فَِمنَّا َمْن َماَت ٬ا لَـىفََوقََع أَْجُرنَا عَ 

ا، قُتَِل يَْوَم بُـهَ يَـْهـدِ َو فَـهُ ، تُـهُ ثََمرَ  لَـهُ ، َوِمنَّا َمْن أَْينَعَْت ْيـرٍ ُمْصعَُب ْبُن ُعمَ 

ا َرأَْسهُ َخَرَجْت ِرْجالَهُ، بِـهَ إاِلَّ بُْردَة ، إِذَا َغطَّْينَا  نُـهُ نَِجدْ َما نَُكف ِ  لَـمْ أُُحٍد، فَ 

ْينَا ِرجْ  َي َرأَْسهُ، َوأَنْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َخَرَج َرأُْسهُ، فَأََمَرنَا النَّ  لَـْيـهِ َوإِذَا َغطَّ  أَْن نُغَط ِ

 .(2)تفق عليهم ِمَن اإِلْذِخِر. لَـْيـهِ ِرجْ  لَـىنَْجعََل عَ 

 :حكم تجهيز الكفن قبل الموت 

 يجوز للمسلم تجهيز كفنه قبل موته.

َها فِـيبِبُْردَةٍ َمْنُسوَجٍة، ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أَنَّ اْمَرأَة  َجاَءِت النَّ  َعنهُ  َعْن َسْهٍل َرِضَي هللاُ 

ا تُـهَ بُْردَةُ؟ قَالُوا: الشَّْملَةُ، قَاَل: نَعَْم. قَالَْت: نََسجْ الا، أَتَْدُروَن َما تُـهَ َحاِشيَ 

نَا لَـيْ ا، فََخَرَج إِ لَـْيـهَ إِ  ا  تَاجُمـحْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  ِدي فَِجئُْت ألَْكُسَوَكَها، فَأََخذََها النَّ بِـيَ 

هَ َوإِ  قَْوُم: َما الا، قَاَل نَـهَ َها، َما أَْحسَ نِـيا فاُلٌَن فَقَاَل: اْكسُ نَـهَ ا إَِزاُرهُ، فََحسَّ نَـّ

هُ َت أَ ِلـمْ ، َوعَ تَـهُ ا، ثُمَّ َسأَلْ لَـْيـهَ إِ  ا  تَاجُمـحْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَْحَسْنَت، لَبَِسَها النَّ  د ، يَـرُ الَ  نَـّ

. قَاَل َسْهٌل: نِـيِلتَُكوَن َكفَ  تُـهُ ، إِنََّما َسأَلْ ا، َما َسأَْلتُـهُ ألَْلبََسهَ ٬َوا ن ِـيقَاَل: إِ 

                                                 

 (.941ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1264أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.940ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1276أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 2)
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 .(1)أخرجه البخاري .نَـهُ فَ فََكانَْت كَ 

 :صفة تكفين الشهيد 

السنة أن يكفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها، ويُدفن وهي عليه، ويسن 

 تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه إن تيسر.

 :أُُحدٍ  لَـىِلقَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـماْبِن ثْعلَبَةَ  ٬اَعْن َعْبدِ 

لُو» هُ فَإِ  ،ِهـمْ بِدَمائِ  ُهـمْ َزم ِ ْ  ٬ا فِـي لَـمُ يُكْ  ْلـمٌ َس كَ لَـيْ  نَـّ ِقيَاَمِة اليَْوَم  تِـيإِالَّ يَأ

 .(2)أخرجه أحمد والنسائي. «ِمْسكِ اللَْوُن الدَِّم َوِريُحهُ ِريُح  نُـهُ يَْدَمى لَوْ 

 :صفة تكفين المحرم 

وال يُـمس طيبا ، وال  المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه الذي مات فيهما،

يُغطى رأسه وال وجهه إن كان رجال ، فإن كان امرأة كشف وجهها إال 

 إن كانت بحضرة رجال أجانب فيغطيه.

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َخرَّ ِمْن بَِعيِرِه،  َرُجال  أنَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، َوال بَـْيـهِ ثَوْ  فِـياٍء َوِسْدٍر، َوَكف ِنُوهُ اْغِسلُوهُ بِمَ »فَُوقَِص، فََماَت، فَقَاَل: 

 .(3)تفق عليهم «.ب ِـيا  ِقيَاَمِة ُملَ الُروا َرأَْسهُ، فَإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْوَم تُـَخـم ِ 

                                                 

 (.1277برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 .هفظل اهذو(, 2002برقم )والنسائي (, 23659برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)

 .واللفظ له(, 1206(, ومسلم برقم )1265أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 3)
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