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 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ
 

 ٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني.ايطالّ ع٢ً زضاحلُد هلل ٚايصال٠ ٚ
 أَا بعد:

 

ِ نٛزدضتإ )آذاز يف إقًٝ ٙزْٚا ٚظٗٛزٛع نَٚع إْتػاز فاٜس
ّ( نُجس ايطؤاٍ سٍٛ نٝف١ٝ تػطٌٝ ٚنرا تهفني املٝت 2020

 .. إْتكاٍ ايعد٣ٚ اىل َػطً٘ املصاب مبسض َعٍد، إذا خٝف َٔ

ايكدا٢َ يرا أزدت َٔ ايطسٚزٟ ايٛقٛف ع٢ً آزا٤ ايفكٗا٤ 
َٔ أدٌ إٔ ْهٕٛ ع٢ً بصري٠ َٔ أَس  سٍٛ املطأي١ٚاملعاصسٜٔ 

 دٜٓٓا ... ٚاهلل املٛفل 
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 تغسيل امليت  - أ
ٕو مجٗننٛز ايفكٗننا٤  ٍ    َننٔ املعًننّٛ أ َننٔ احلٓفٝنن١ ٚاملايهٝنن١ يف قننٛ

ٕو تػطٌٝ املٝت فسُض نفا١ٍٜ ع٢ً األسٝا٤ ٚايػافع١ٝ ٚ احلٓاب١ً ع٢ً أ
، ٚذٖب بعن  املايهٝن١ إىل   (1)فإذا قاّ ب٘ بعطِٗ ضكط عٔ ايباقني

ٕو غطٌ املٝت ض١ٌٓ َؤند٠  .(2)أ

رز تػطنٌٝ املٝنت يطنبب َنٔ     ٚيهٔ إختًف ايفكٗا٤ فُٝنا ينٛ تعن   
ِٕ ٜهٕٛ املٝت ذلرتُم اجلطد، ٚينٛ غسطنٌ يتفطنذ     األضباب، َجٌ أ

ض  َٔ األَساض باملا٤، أٚ أسرتم فأصبح زَادًا، أٚ تٛيف بطبب َس
ايطاعٕٛ ٚغريُٖا حبٝنح ينٛ غسط نٌ يسمبنا إْتكنٌ      املعد١ٜ ناجلراّ ٚ

ََُػط ً٘، إىل ثالث١ أقٛاٍ:  املسض اىل 

 

                                                           

 -اسد ابٔ ُٖاّ احلٓفٞ،َطبع١ ايبابٞ احلًبنٞفتح ايكدٜس:نُاٍ ايدٜٔ ذلُد بٔ عبدايٛ - 1
اجملُٛع غسح .3/3ٚ.ٚايتاز ٚاإلنًٌٝ:2/105ٖن : 1389يطبع١ األٚىل، ايكاٖس٠،ا
 .6/25.ٚ: اإلْصاف:5/128املٗرب:

 .3/3.ٚ:ايتاز ٚاإلنًٌٝ:1/239ْٗا١ٜ املكتصد: - 2
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  القول األول:

ٕو َٔ تعرز غطً٘ باملا٤ يطبب َٔ األضباب، فإْو٘ ُٜصب املا٤ عًٝ٘  أ
 ُ ِٕ خػٞ عًٝ٘ ايتفطذ باملا٤، فإْو٘ ُٜتنٝ ِ ين٘،  صبًا َٔ غري َدْيٍو، فإ

ٍ ٖٚٛ َا ذٖب إيٝ٘ احلٓف١ٝ ٚ  .(1)املايه١ٝ، ٚاحلٓاب١ً يف قٛ
 

  القول الثاني:

ٕو َننٔ تعننرز غطننً٘ باملننا٤، ُِ، ٖٚننٛ َننرٖب ايػنن أ َُ افع١ٝ فإّْنن٘ ُٜننٝ
 .(2)احلٓاب١ًٚ
 

 القول الثالث:

ٌ  ٚال  ُِ، بٌ ُٜص٢ً عًٝ٘ َٔ غري غسط َُ ٕو َٔ تعرز غطً٘ باملا٤ ال ُٜٝ أ
 .(3)تُِٝ، ٖٚرٙ ٖٞ ايسٚا١ٜ ايجا١ْٝ عٔ احلٓاب١ً

                                                           

صس َٓح اجلًٌٝ غسح رلت. 1/261ٚ. ٚاملد10/520:١ْٚدا١ٜ:ايعٓا١ٜ غسح اهل - 1
 .2/405.ٚ: املعين:1/483خًٌٝ:

 .6/111.ٚ: اإلْصاف:5/178اجملُٛع غسح املٗرب: - 2
 .6/112اإلْصاف يف َعسف١ ايسادح َٔ اخلالف:  - 3
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ِٕ نإ ايػسض َٔ غطنٌ  ٚاستر أصشاب ايكٍٛ األٍٚ ٚ ايجاْٞ ٚإ
ٕو ايتٓظٝف أٚ زفع احلدخ احل املٛت ٖنٛ  اصنٌ بن  املٝت ايتعبُد، إال أ

ال ٜهٕٛ ذيو باملا٤، فإٕ تعرز إضتعُاي٘ إْتكنٌ إىل  املكصٛد بعٝٓ٘، ٚ
 .(1)ايتُِٝ، قٝاضًا ع٢ً ساٍ سٝات٘

ٚأَا أصشاب ايكٍٛ ايجايح ايكنا٥ًني بإضنكاا ايػطنٌ عٓند تعنرز      
ٕو ايػنسض َنٔ غطنٌ املٝنت       إضتعُاٍ املا٤، فعًًٛا ذيو بكنٛهلِ إ

ا تعرز ذيو ال ٜٓتكٌ إىل ايتٓظُٝف ٚال ٜتشكل ذيو إال بايػطٌ، فإذ
 .(2)ايتُِٝ ألْو٘ ال ُٜشكُل ايػسض

ٕو املٝت مبسض  َعٍد ٚٚتأضٝطًا ع٢ً َاضبل: ُُٜهٓٓا ايكٍٛ  خيػن٢  بأ
ََُػط ً٘، ُٜشهِ فٝ٘ بٓا٤ ع٢ً قٍٛ أٌٖ اخلنة٠   َع٘ إْتكاٍ َسض٘ إىل 
ِٕ ًٜشنل    ِٕ أنَد اخلةا٤ أْو٘ ُُٜهٔ غطً٘ َٔ غنري أ ٚاإلختصاص، فإ

َػط ٌ فٝذب غطً٘ بال غٍو، ٚينٛ ننإ فنٛم ايجٝناب أٚ     ضسٌز باملس
 ايهفٔ ايرٟ يسفو فٝ٘ يف ساٍ إذا خػٞ إْتكاٍ املسض بٓصعٗا.

                                                           

.ٚ: 2/451ْٗا١ٜ احملتاز : . 3/10ٚنًٌٝ: .ٚ:ايتاز ٚاإل1/304بدا٥ع ايصٓا٥ع:  - 1
 .1/359ايهايف يف فك٘ اإلَاّ أمحد:

اإلْصاف يف َعسف١ ايسادح َٔ . 6/112ٚا١َ املكدضٞ:هبري إلبٔ قدايػسح اي - 2
 .6/112اخلالف: 
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ٚإذا أندو األطبا٤ خطٛز٠ غطٌ املٝت املصناب مبنسض  َعنٍد، فإْون٘     
ٜٓتكٌ إىل َا ٜكّٛ َكاّ ايػطٌ َٔ صنب أٚ ز  املنا٤ عًٝن٘، فنإٕ     

ناْنت اخلطنٛز٠ تتعند٣ ذينو،     تعرز ذيو إْتكٌ إىل ايتُِٝ، فنإٕ  
 ُصِّٞ عًٝ٘ بال غطٌ ٚال تُِٝ، زفعًا يًطسز املتشكل.

ٚ ٖٚرا َا أفت٢  ننبنناز ٦ٖٝنات   بن٘ مجنٗنٛز اينفكٗا٤ املعاصننسٜٔ، 
، داز (1)دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ ايدٚيٞ َجٌ: ايعامل١ٝاينفنت٣ٛ احمل١ًٝ ٚ

ظ ايعًُنٞ  ، ٚاجملًن (3)، ٚجل١ٓ ايفتن٣ٛ يف اجلصا٥نس  (2)اإلفتا٤ املصس١ٜ
، (5)ٚاجملًظ األٚزٚب٢ يأل١ُ٥ ،(4)األع٢ً يف ٚشاز٠ األٚقاف املػسب١ٝ
، (1)ايػنٝذ عجُنإ بطنٝذ   ، ٚ(6)ٚاإلحتاد ايعناملٞ يعًُنا٤ املطنًُني   

                                                           

قساز دلُع ايفك٘ اإلضالَٞ ايدٚيٞ سٍٛ َسض  19/1/2015ٜٓظس: دسٜد٠ املد١ٜٓ يف  - 1
 . madina.com/article-www.alإٜبٛال املعدٟ 

ّ 14/5/2015يف  3246از اإلفتا٤ املصس١ٜ زقِ ايفت٣ٛ ٜٓظس: املٛقع ايسمس٢ يد - 2
 . alifta.org-www.darّ 15/3/2020ٚأندٚا ع٢ً ذيو َس٠ أخس٣ يف 

ّ 25/3/2020ٜٓظس: فت٣ٛ جل١ٓ ايفت٣ٛ يف ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ اجلصا٥س١ٜ يف  - 3
www.ennaharonline.com. 

 . www.pjd.maّ  10/4/2015فتٛاِٖ يف  ٜٓظس -4 
 ّ.11/3/2020َٔ بٝإ اجملًظ األٚزٚب٢ يأل١ُ٥ يف  9ٜٓظس: ايفكس٠  - 5
ّ 21/3/2020يف  2ٜٓظس: املٛقع ايسمس٢ اإلحتاد ايعاملٞ يعًُا٤ املطًُني فت٣ٛ زقِ  -6

http://www.iumsonline.org . 

http://www.al-madina.com/article
http://www.dar-alifta.org/
http://www.pjd.ma/
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 آخسٕٚ.ٚ (3)، ٚايػٝذ عذٌٝ ايٓػُٞ(2)ٚايطٝد ع٢ً ايطٝطتاْٞ

ٚاضتٓد املعاصسٕٚ يف فتاِٜٚٗ إىل عُّٛ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ اييت تؤند 
ٕو دفنع   عدّ إحلام ايطسز قبٌ ٚقٛع٘،ٚ حلفاظ ع٢ً ايٓفظع٢ً ا أل

    ٕ ، ٚسصنٍٛ  (4)ايطسز أٚىل َٔ زفع٘ ٚايطنسز ٜندفع قندز اإلَهنا
ايطسز ٖٓا َتٛقٌع إلْتكاٍ ايعد٣ٚ بطبب َالَطن١ املٝنت املصناب    

ضنناف١ إىل عُننّٛ ا ٜننات ايكسآْٝنن١  بػطننً٘ أٚ بتُُٝنن٘، ٖننرا باإل 
 .(5)ري ٚزفع احلسزاألسادٜح ايٓب١ٜٛ اييت تدعٛ اىل ايتٝطٚ

 تكفني امليت  - ب
 

                                                                                                                                

 .ar.businessnews.com.tnّ 2/4/2020ز١ٜ ايتْٛط١ٝ، فتٛاٙ يف َفيت اجلُٗٛ-1
املٓػٛز٠ يف َٛقع ايصَإ ٖن 1441ٚغعبإ  3ٜٓظس: فتٛاٙ يف  -2

www.azzaman.com . 
 . thenewkhalij.newsّ 15/3/2020ٜٓظس: َٛقع اخلًٝر اجلدٜد  - 3
 .١ٝ8/165 آٍ بٛزْٛ: َٛضٛع١ ايكٛاعد ايفكٗ - 4

ُ٘ ُِٜسُٜد: )ٚذيو يف قٛي٘ تعاىل - 5 ُِ ايَّ ُِ ُِٜسُٜد ََٚيا اْيُِٝطَس ِبهس قٛي٘ ( 185ٚايبكس٠  (اْيُعِطَس ِبهس
ََاتعاىل: ) َٚ ٌَ ِِ َدَع ِٝهس ِٔ ِفٞ َعًَ ِٔ ايد ٜ (، ٚ َا زٚاٙ ايبدازٟ يف 78)احلر (َسَسز  َِ

ٕو زضٍٛ اهلل ٕو ايد   صشٝش٘ أ ُ٘( قاٍ:) ِإ َٔ َأَسٌد ِإيَّا َغًََب ِٔ َُٜػادو ايد ٜ ََٚي َٔ ُِٜطٌس  ٜ
.)َٔ ََُعط ِسٜ ِِ ُتِبَعُجٛا  ََٚي  َٔ ََُٝط ِسٜ  ِِ َُا ُبِعِجُت  ٚ)َفِإْو

http://www.azzaman.com/
http://www.azzaman.com/
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ٕو َٔ تعرز غطً٘ تعرز تهفٝٓ٘ أٜطًا،  ٚذينو  بكٞ ٖٓا إٔ ْػري إىل أ
يتالشَُٗا يف ايعاد٠، فُٔ تعرز غطً٘ بطنبب َنسض  َعنٍد خيػن٢     
إْتكاي٘ إىل ايػاضٌ جلج١ املتٛيف فطٝتعرز تهفٝٓ٘ أٜطًا، ألْو٘ ال ميهنٔ  

 تهفٝٓ٘ إال بًُظ اجلج١ َٚباغستٗا ٚاإلستهاى بٗا.

فإذا قسز أٌٖ اإلختصاص َٔ أٖنٌ ايطنب خطنٛز٠ تهفنني املٝنت      
اٍ ايعند٣ٚ إىل املهفنٔ ٚت تهنٔ    املصاب مبسض  َعٍد ٚخػن١ٝ إْتكن  

ٖٓاى طسٜك١ بدًٜن١ يًنتهفني ٚال ٚضنا٥ٌ إسرتاشٜن١ يتنٛقٞ ايطنسز       
املتٛقع، فإْو٘ ٜطكط ٚدٛب ايتهفني أٜطًا، ٜٚدفٔ مبالبطن٘ ايعادٜن١   

ٕو ايػسض َٔ ايتهفني ضرت ايبدٕ نُا قناٍ   اييت تٛيف بٗا، ٚذيو أل
ُ٘ َتِط(1)ب٘ فكٗا٤ ايػافع١ٝ ََالِبَط بدْ٘ نناَاًل ُٜهفنٔ   ُتُس ، فإٕ ت ٜهٔ 
ًٜف عًٝن٘  ٖرا ايٓبات ع٢ً بدْ٘ مبا ٜطرتٙ ٜٚٛضع بٓبات األزض ٚ

ِٕ ت ٜٛدد غن٤ٌٞ ُٜطنرت بن٘     ٜٚسبط حلصٍٛ املكصٛد ٖٚٛ ايطرت، فإ
املٝت فإْو٘ ٜدفٔ ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘، ألْوٗا ضسٚز٠ ٚايطسٚز٠ َطتجٓا٠ 

 . (2)يف ايػسع نُا قاٍ ب٘ احلٓاب١ً 

                                                           

 .5/198اجملُٛع غسح املٗرب:.2/15ٜٚٓظس: َػين احملتاز: - 1
 .6/118اإلْصاف يف َعسف١ ايسادح َٔ اخلالف:.2/109ٜٚٓظس: نػاف ايكٓاع: - 2
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ِٕ ُٜهفٔ ٖرا املٝنت بػنالٍف أٚ ننٝظ    ٚنريو أز٣ أْو٘  َٔ اجلا٥ص أ
ِٕ ال ٜهنٕٛ زلطنًا ... ٚاهلل     طبنٞ ضاتس يعا١َ بدٕ املٝت، بػنسا أ

 أعًِ   

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً ضٝدْا ذلُد ٚع٢ً آي٘ ٚ صشب٘ أمجعني

 

 

 

 ُحرر يف أربيل

 م4242/ / نيسان35

 هـ3663/ / شعبان42



 

 .......  د.عبداهلل سعيد ويسي....................تغسيل وتكفني امليت باألمراض املعديةحكم 

 12 

 
 


