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 دفن الميت -7

 :ما يفعله من يتبع الجنازة 

 يستحب لمن تبع الجنازة أال يجلس حتى توضع على األرض.

 ولو تقدم الجنازة فله أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

، وله أن والتعزية أما حال الدفن، وبعد الدفن، فالسنة القيام للدعاء للميت

 .حتى يُدفن الميت يجلس إن شاء

َي هللاُ َعْنـهُ َعفَّاَن  َعْن ُعثَماَن ْبن   ْن دَْفن   ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبيُّ  :قَالَ  َرض  إ ذا فََرَغ م 

يُكْم َوَسلُوا اْستَْغف ُروا ألَ » :فَقَالَ  لَـْيـه  َمي  ت  َوقََف عَ ال هُ بالتَّثبيت  فَإ   لَـهُ خ  اآلَن  نَـّ

 .(1)أخرجه أبو داود .«يُْسأَلُ 

 :حكم حفر القبر 

ايات، وأولى الناس بذلك أقاربه، ويجوز حفر القبر من فروض الكف

 لغيرهم فعل ذلك بأجرة أو بغير أجرة.

 :حكم دفن الميت 

دفن الميت فرض كفاية، فتجب مواراة اآلدمي مسلماً كان أو كافراً، لكن 

 المسلم يُدفن حسب السنة، والكافر يوارى بالتراب في حفرة.

ي َطْلـَحةَ  -1 َي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبـ  يَّ نَ  أنَّ  َرض  أَمَر يَْوَم بَْدٍر ب أْربَعٍَة  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بـ 

فُوا  يد  قَُرْيٍش، فَقُذ  ْن َصنَاد  يَن َرُجالً م  ْشر  يَوع  ْن أْطَواء  بَْدٍر  فـ  ٍ م  ي  َطو 
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يخَ   .(1)تفق عليهم. ب ثٍ ُمـخْ ٍث بـ 

ٍ َعْن عَ وَ  -2 َي هللاُ َعْنـهُ  ل ـي  لنَّبي    :قَالَ َرض  َك ال ملسو هيلع هللا ىلص قُْلُت ل  الَّ قَْد  ْيـخَ شَّ إ نَّ َعمَّ الضَّ

ثنَّ َشْيئاً حَ تُـحْ اذَهْب فََوار  أَبَاَك ثمَّ الَ » :قَالَ  ،َماتَ  ىد  ْ  تَـّ يَ تَأ يتـ  فَذَهْبُت  «نـ 

ئْ  تُـهُ فََواَريْ  يفَأََمرَ  تُـهُ َوج   .(2)أخرجه أبو داود  .ل ـيفَاْغتََسْلُت َودََعا  نـ 

 :مكان دفن األموات 

سلم في مقابر المسلمين في كل بلد، ويستثنى من السنة أن يدفن الميت الم -1

 ذلك األنبياء فيدفنون حيث قبضوا، والشهداء يدفنون في مصارعهم.

َي هللاُ َعْنـهُ  ٬اَعْن َجابر  ْبن  َعْبد   يَْوَم أُُحٍد  لَـىقَتْ الْلنَا َحـمَ ُكنَّا  :قَالَ َرض 

نَْدف   ي النَّبي    نَـُهـمْ ل  يَأُْمُرُكْم أَْن تَْدف نُوا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬إ نَّ َرُسوَل ا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص فََجاَء ُمنَاد 

ي لَـىقَتْ ال ع   فـ  ـمْ َمَضاج   .(3)أخرجه أبو داود .ُهـمْ فََردَْدنَا ه 

ال يجوز أن يُدفن مسلم مع كافر، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين،  -2

 ويدفن الكافر في مقابر المشركين.

ي ناحية بلدهم ليدفنوا فيه موتاهم، يجب على أهل البلد أن يختاروا مكاناً ف -3

وإن لم يمكن الحصول عليه إال بثمن فيشترى، ويستحب شراؤه ووقفه 

 على موتى المسلمين.

 :مكان دفن الشهداء 

 الشهداء ثالثة أقسام:

شهيد الدنيا واآلخرة: وهو المقتول في المعركة في سبيل هللا مخلصاً، فهذا  -1
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 واب اآلخرة، ويدفن في مصرعه. له أحكام الشهيد في الدنيا وفي ث

ً ونحوه، فهذا له حكم  -2 شهيد الدنيا فقط: وهو المقتول في المعركة مرائيا

 الشهيد في الدنيا، وليس له ثواب الشهداء في اآلخرة.

شهيد اآلخرة: وهو من أثبت له الشارع حكم الشهادة، ولم تجر عليه  -3

فهذا حكمه حكم بقية  أحكامها في الدنيا كالغريق والمبطون ونحوهما،

 الموتى.

 :أوقات دفن األموات 

؛ ألن الناس في النهار -وهو األفضل-السنة أن يدفن األموات نهاراً  -1

أنشط، وأكثر حضوراً للصالة، والحضور والتشييع والدفن في النهار 

 أسهل وأيسر.

يجوز الدفن ليالً إذا كان ال يفوت بالدفن شيء من حقوق الميت والصالة  -2

ليه، أو عند الضرورة كخوف تغيره بسبب الحر، أو كثرة األموات، أو ع

 عند خوف ونحو ذلك، ويجوز  استعمال المصباح لإلضاءة عند الدفن.

ا َجاب ر َعنْ  َي هللاُ َعْنـُهـما ٬بن َعْبد  يَّ أنَّ النَّ  َرض  ً َخَطَب يَْومملسو هيلع هللا ىلص  بـ  ، فَذََكَر ا

ْن أْصَحا َرُجالً  ه  م  يقُب َض فَُكف  َن  بـ  ، فََزَجَر الً لَـيْ َطائ ٍل، َوقُب َر  ْيـر  َكفٍَن غَ  فـ 

يُّ النَّ  ُجُل ب الملسو هيلع هللا ىلص  بـ  يْ أْن يُْقبََر الرَّ ىل  حَ لَـّ ىيُصَ  تَـّ ، إ ال أْن يُْضَطرَّ لَـْيـه  عَ  لَـّ

يُّ ذَل َك، َوقَاَل النَّ  لَـىإ ْنَساٌن إ   ْن َكفَ ْلـيُـحَ إ ذَا َكفََّن أَحدُُكْم أَخاهُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بـ   «.نَـهُ س  

 .(1)أخرجه مسلم

 :األوقات التي ال يدفن فيها األموات 
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 األوقات التي ال يدفن فيها األموات إال عند الضرورة ثالثة:

 عند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبها.

ٍر َعْن  يَّ ُجهَ الُعْقبَةَ ْبَن َعام  َي هللاُ َعْنـهُ  نـ  : ثاَلُث َساَعاٍت َكاَن قالَ  َرض 

ي ل  ـيَ انَا أْن نُصَ ْنـهَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اَرُسوُل  ، أَْو أْن نَْقبَُر فـ  نَّ يه  يَن فـ  نَّ َمْوتَانَا: ح  ه 

َغةً حَ  ىتَْطلُُع الشَّْمُس بَاز  يَرة  حَ تَـرْ  تَـّ يَن يَقُوُم قَائ ُم الظَّه  ىتَف َع، َوح  يَل تَـم   تَـّ

يَن تََضيَُّف الشَّْمُس ل ْلغُُروب  حَ  ىالشَّْمُس، َوح   .(1)أخرجه مسلم ُرَب.تَغْ  تَـّ

 :صفة القبر 

السنة توسيع القبر، وتحسينه، وتعميقه، ويكون العمق بحيث يواري  -1

 الميت، ويحجب رائحته، ويمنع السباع منه كمقدار نصف قامة اإلنسان.

ٍر  َشام  ْبن  َعام  َي هللاُ َعْنـهُ َعْن ه  يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسول  ا لَـىَشَكْونَا إ   :قَالَ َرض 

يدٌ لَـيْ َحْفُر عَ ال: ٬افَقُْلنَا يَا َرُسوَل  ،أُُحدٍ  ُكل   إ ْنَساٍن َشد  : ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل َرُسوُل ا .نَا ل 

ث» نُوا َواْدف نُوا اال  قُوا َوأَْحس  ين  َوالثالَثةَ نَـيْ اْحف ُروا َوأَْعم  دٍ  فـ   .«قَْبٍر َواح 

ُم يَا َرُسوَل  :قَالُوا ُموا أَكْ » :قَالَ ؟ ٬افََمْن نُقَد   ً قُْرآن ُهـمْ ثرَ قَد   أخرجه أبو داود . «ا

 .(2)والنسائي

يسن أن يحفر في أسفل القبر من جهة القبلة اللحد، وهو الشق بقدر الميت،  -2

ويجوز حفر الضريح في وسط القبر من أسفل بقدر الميت، يوضع فيه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالميت، ثم يُسقف باللبن، واللحد أفضل؛ ألنه الذي اختاره هللا لرسوله 

ير  ْبن  َسْعد  ْبن  أَعْن َعام   َي هللاُ َعْنـُهـما  َوقَّاٍص  بـ  يأنَّ َسْعدَ ْبَن أَرض   بـ 

يَوقَّاٍص قال  ي َهلََك  فـ  ه  الَّذ  يَمَرض  : فـ  بُوا عَ اً ْحدـلَ  ل ـيَحدُوا اله   لَـيَّ ، َواْنص 
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ً اللَّب َن نَْصب  .(1)أخرجه مسلم ملسو هيلع هللا ىلص. ٬، َكَما ُصن َع ب َرُسول  اا

يت في اللحد والشق، واللحد أفضل على وجه العموم، فإن يجوز دفن الم -3

كانت األرض رخوة تنهار فالشق أفضل، وإن كانت صلبة ال تنهار فاللحد 

 أفضل.

 :األحق بإنزال الميت في القبر 

يتولى إنزال الميت في قبره ودفنه الرجال دون النساء، وأولياء الميت  -1

 أحق بإنزاله من غيرهم.

الرجل الميت في قبره أولياؤه وأهله وذوو رحمه، ويُدخل األحق بإنزال  -2

المرأة قبرها محارمها أبوها، أو ابنها، أو أخوها، أو زوجها، أو غيرهم 

 من المحارم.

 .[75]األنفال: (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ) قال هللا تعالى:

حرم يُقدَّم الرجل الغريب على المحرم والزوج في الدفن إذا كان الم -3

 والزوج قد جامع أهله تلك الليلة.

َي هللاُ َعنهُ قَاَل: شَ  ـدْ َعْن أَنٍَس َرض  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، َوَرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص ٬نَا ب ْنَت َرُسول  اه 

، فََرأَْيُت َعيْ ال لَـىَجال ٌس عَ  ، فَقَاَل:  نَـْيـه  قَْبر  يَهْل »تَْدَمعَان  ْن أََحٍد فـ   لَـمْ ُكْم م 

ف  ال يْ يُقَار  ْل »ةَ: أَنَا، قَاَل: ْلـحَ أَبُو طَ  فَقَالَ «. لَةَ لَـّ يفَاْنز  َها فـ   ف ـيفَنََزَل «. قَْبر 

َها فَقَبََرَها.  .(2)أخرجه البخاري قَْبر 

 :عدد من ينزل في القبر 
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ينزل في القبر لدفن الميت بحسب الحاجة والمصلحة، وليس لذلك حد من 

 شفع أو وتر.

 

 :صفة دفن الميت 

رجلي القبر، ويُسلُّ من عند رأسه، وهذا هو  السنة إدخال الميت من جهة -1

 األفضل.

ث أَْن يُصَ الأَْوَصى : َعْن أَبي إ ْسَحاَق قَالَ  يدَ  ٬اَعْبدُ  لَـْيـه  عَ  ل  ـيَ َحار  ْبُن يَز 

ىفَصَ  جْ ال لَـهُ ثمَّ أَْدخَ  لَـْيـه  عَ  لَـّ ْن ق بَل  ر  . :قَْبر  َوقَالَ ال لَـي  قَْبَر م  نَّة  َن السُّ  َهذا م 

 .(1)ه أبو داودأخرج

ويجوز إدخال الميت إلى قبره من أي جهة من جهة القبلة معترضاً، أو 

 من جهة رأس القبر.

ثم يوضع  الميت في قبره في اللحد على جنبه األيمن، ووجه إلى القبلة،  -2

يمين القبر، ورجاله إلى يسار القبر، ويسن أن يقول عند ورأسه إلى 

أخرجه أحمد وأبو  .ملسو هيلع هللا ىلص« ٬ُسنَّة  َرُسول  ا لَـىَوعَ  ٬بْسم  ا»وضعه في القبر: 

 .(2)داود

ك بينها بالطين، ثم يُدفن بالتراب،  -3 ثم يُنصب اللبن عليه نصباً، ثم يُشرَّ

ويُـرفع القبر عن األرض، والسنة أن يُـرفع قدر شبر مسنماً؛ ليتميز 

 القبر، ويصان وال يهان.

هُ َحدَّثَهُ  انَ ْفـيَ َعْن سُ  بَْكر  اْبن َعيَّاٍش  يأَبَعْن  ار  أَنَـّ مَّ هُ أَ  :التَـّ َرأَى قَْبَر  نَـّ
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ي   النَّ  ً ُمَسنَّمملسو هيلع هللا ىلص  بـ   .(1)أخرجه البخاري .ا

والسنة أن يُْعل ـم القبر بحجر ونحوه؛ ليعرفه أهله، ويدفن إليه من مات من  -4

 أهله.

َي هللاُ َعْنـهُ ُمطَّل ب الَعن   َج ا َماَت ُعثَماُن ْبُن مَ لَـمَّ  :قَالَ  َرض  ْظعُوٍن أُْخر 

ه  بَجنَازَ  ْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَدُف َن فَأََمَر النَّبيُّ  تـ  يَـهُ َرُجالً أَْن يَأ ْع  لَـمْ بَحَجٍر فَ  تـ   لَـهُ َحـمْ يَْستَط 

َراعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل الَـْيـهَ فَقَاَم إ   قَاَل  :ُمطَّل بُ القَاَل  :قَاَل َكث يرٌ  ،ْيـه  َوَحَسَر َعْن ذ 

ي  يبرُ يُـخْ الَّذ  َ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ْن َرُسول  اذل َك عَ  نـ  يَكأ اض  بَـيَ  لَـىأَْنُظُر إ   ن ـ 

َراَعْي َرُسول  ا يَن َحَسَر عَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ذ  ه  لَـهَ َحـمَ ا ثمَّ ْنـُهـمَ ح  ْندَ َرأْس   ،ا فََوَضعََها ع 

مُ أَتَعَ  :َوقَالَ  ي َوأَْدف ُن إ   لَـّ ْن أَهْ  لَـْيـه  بَها قَْبَر أَخ   .(2)أخرجه أبو داود .ل ـيَمْن َماَت م 

ثم يقف على القبر، ويستغفر للميت، ويسأل هللا له التثبيت، ويطلب من  -5

 الحاضرين فعل ذلك.

َي هللاُ َعْنـهُ َعْن ُعثَماَن ْبن  َعفَّاَن  ْن دَْفن   ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبيُّ  :قَالَ  َرض  إ ذا فََرَغ م 

يُكْم َوَسلُ ُروا ألَ اْستَْغف  » :فَقَالَ  لَـْيـه  َمي  ت  َوقََف عَ ال هُ بالتَّثبيت  فَإ   لَـهُ وا خ  اآلَن  نَـّ

 .(3)أخرجه أبو داود .«يُْسأَلُ 

 :صفة دفن الميت في البحر 

 دفن الميت له ثالث حاالت:

 في المقبرة، أو البر، أو البحر.

فأما في البحر فإن الميت يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يلقى في الماء،  -1
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 وذلك إذا خيف عليه من التعفن.

لجو بارداً، أو السفينة قريبة من الساحل، أو وجد مكان لحفظه وإن كان ا

 في ثالجة ونحوها، فاألولى أن يبقى ثم يدفن بعد الوصول في المقبرة. 

وإن مات اإلنسان في البر، ولم يمكن حفر القبر له، فإنه يغسل ويكفن  -2

ويصلى عليه، ثم يوجه إلى القبلة على جنبه األيمن، ثم يجمع عليه 

 ب والرمل والحجارة حتى يوارى جسمه عن السباع والطير.الترا

 وإن مات المسلم في بلٍد دُف ن في مقابر المسلمين كما سبق. -3

 :صفات الدفن 

 للدفن صفتان:

 صفة مجزئة، وهي أن يوارى الميت بالتراب. -1

ق، ويوسَّع، ويُلحد له كما تقدم. -2  صفة كاملة، وهي أن يُـحفر له قبر، ويعمَّ

 فن األموات في قبر واحد:حكم د 

 السنة أن يدفن في القبر ميت واحد من المسلمين. -1

يجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة، كأن يكثر القتلى أو  -2

 األموات، ويقل  من يدفنهم، ونحو ذلك من األعذار.

ً للقرآ -3 ن، إذا دُفن في القبر أكثر من واحد فيقدم إلى القبلة األكثر حفظا

 واألفضل، واألسن.

ال يجوز دفن المسلم مع الكافر، وال تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد إال  -4

عند الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، ويقدم الرجل عليها إلى 

 القبلة.

This file was downloaded from QuranicThought.com



دفن                                                                                                     كتاب الجنائز

 الميت
777 

ا َي هللاُ َعن ٬َعْن َجاب ر  ْبن  َعْبد  يُّ ا قَاَل: َكاَن النَّ ُهـمَ َرض  َن بَـيْ ُع يَـْجـمَ  ملسو هيلع هللا ىلص بـ 

جُ  ْن قَتْ لَـيْ الرَّ يأُُحٍد  لَـىن  م  ٍد، ثُمَّ يَقُوُل:  فـ  ُهـمْ أَ »ثَْوٍب َواح   اً أَْكثَُر أَْخذ يُـّ

ْلقُْرآن   يَر «. ل  ـمَ أََحد   لَـىإ   لَـهُ فَإ ذَا أُش  يا قَدََّمهُ ه  حْ ال فـ  ، َوقَاَل: لَـّ يدٌ »د  أَنَا َشه 

ـمْ َر ب دَفْ َوأَمَ «. ق يَاَمة  الَهُؤالَء  يَْوَم  لَـىعَ  ه  ي نـ  َمائ   فـ  ـمْ د   لَـمْ يُغَسَّلُوا، وَ  لَـمْ ، وَ ه 

ـمْ يَُصلَّ عَ   .(1)أخرجه البخاري  .لَـْيـه 

 يجوز دفن الميت في قبر ميت آخر إذا صار رميماً، وتعذر مكان آخر. -5

 :حكم حفر القبر قبل الموت 

له وال لم يفع ملسو هيلع هللا ىلصال يشرع للمسلم أن يحفر قبره قبل الموت؛ ألن النبي 

أصحابه رضي هللا عنهم، والعبد ال يدري متى وأين يموت، وخير الهدي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهدي محمد 

 ويجوز حفر القبور العامة من دون تعيين َمْن يُدفن فيها.

 :حكم الموعظة أثناء الدفن 

ر الحاضرين أثناء دفن الميت أحياناً بما  يسن لكبير القوم وعالمهم أن يذك  

وما بعده من األهوال، من غير نياحة على يناسب الحال، بذكر الموت 

 الميت أو ذكٍر لمآثره.

ٍ َعْن عَ  -1 َي هللاُ َعنهُ قَاَل: ُكنَّا  ل ـي  يَرض  يَجنَاَزةٍ  فـ  ، فَأَتَانَا النَّ البَق يع   فـ  يُّ غَْرقَد   بـ 

ْخَصَرةٌ، فَنَكََّس، فََجعََل يَْنُكُت ـ، َوَمعَهُ م  لَـهُ ، فَقَعَدَ َوقَعَْدنَا َحوْ ملسو هيلع هللا ىلص

ـخْ ب   ه  َصرَ م  ْن نَْفٍس َمْنفُوَسٍة، إ الَّ ُكت َب »، ثُمَّ قَاَل: تـ  ْن أََحٍد، َما م  ْنُكْم م  َما م 

َن نُـهَ َمَكا يدَةً الا م  يَّةً أَْو َسع  ، َوإ الَّ قَْد ُكت َب: َشق  فَقَاَل َرُجٌل: يَا «. َجنَّة  َوالنَّار 
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ُل عَ ٬اَرُسوَل  تَاب نَا َونَدَُع  لَـى، أَفَالَ نَتَّك  ْن أَْهل  الك  نَّا م  عََمَل، فََمْن َكاَن م 

يُر إ   ْن أَْهل   لَـىالسَّعَادَة  فََسيَص  نَّا م  ا َمْن َكاَن م  َعَمل  أَْهل  السَّعَادَة ، َوأَمَّ

يُر إ   ا أَْهُل السَّعَادَة  » َعَمل  أَْهل  الشَّقَاَوة ؟ قَاَل: لَـىالشَّقَاَوة  فََسيَص  أَمَّ

ا أَْهُل الشَّقَاَوة  فَـيُـيَ  «. سَُّروَن ل عََمل  الشَّقَاَوة  فَـيُـيَ سَُّروَن ل عََمل  السَّعَادَة ، َوأَمَّ

 .(1)تفق عليهم .(ہ ہ ہ ه)ثُمَّ قََرأَ: 

َي هللاُ وَ  -2 ي   َعن  النَّ  َعنهُ  َعْن أَنٍَس َرض  َع عَْبدُ إ ذَا ال»قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بـ  يُوض  ه   فـ  قَْبر 

ى، حَ بُـهُ َوذََهَب أَْصَحا ل  ـيَ َوتُوُ  هُ إ   تَـّ ـمْ ْسَمُع قَْرَع ن عَالَـيَ  نَـّ ، أَتَاهُ َملََكان  ل ـه 

ي: َما ُكْنَت تَقُوُل لَـهُ قُوالَن  فَـيَ فَأَْقعَدَاهُ،  ُجل  مُ  فـ  قُوُل: فَـيَ ؟ ملسو هيلع هللا ىلصٍد َحـمَّ ـَهذَا الرَّ

هُ أَ  َهـدُ أَشْ  ، أَْبدَلََك هللاُ  لَـىقَاُل: اْنُظْر إ  فَـيُ ، لُـهُ َوَرُسو ٬َعْبدُ ا نَـّ َن النَّار  َك م  َمْقعَد 

ه   َن  اً َمْقعَد بـ  يُّ قَاَل النَّ «. َجنَّة  الم  ً يعَجـم  ا ُهـمَ افَـيَـرَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بـ  ا ا َكاف ُر، أَو  ال، َوأَمَّ

ي، ُكْنُت أَقُوُل َما يَقُولُ فَـيَ ُمنَاف ُق: ال قَاُل: الَ دََرْيَت فَـيُ النَّاُس.  قُوُل: الَ أَْدر 

يٍد َضْربَةً لَـيْ َوالَ تَ  ْن َحد  ْطَرقٍَة م  يُح فَـيَ ، نَـْيـه  َن أُذُ بَـيْ َت، ثُمَّ يُْضَرُب ب م  ص 

 .(2)تفق عليهم «.ن  لَـيْ ه  إ الَّ الثَّقَ ل ـيةً يَْسَمعَُها َمْن يَ ْيـحَ صَ 

 :حكم نبش القبور 

ر سبب شرعي؛ ألن قبره وقٌف عليه ما يحرم نبش قبر الميت المسلم لغي

 دام فيه.

 ويجب نبش القبر في األحوال اآلتية:

إذا لم يغسل الميت، أو لم يكفن، أو دفن لغير القبلة، وهذا إذا لم يتغير، أما  -1

 إذا تغير فال ينبش.
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 إذا دُفن المسلم في مقابر الكفار ما لم يتغير. -2

ن حتى ولو بعد التغير؛ ألن الكافر ال إذا دُفن الكافر في مقابر المسلمي -3

 حرمة له.

إذا دُفن الميت في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط، سواء كان قبل التغير أو  -4

 بعده.

إذا سقط في القبر أثناء الدفن مال أو متاع ولم يتمكن من إخراجه إال  -5

 بالنبش، فله نبش القبر ألخذ ماله.

 

 :حكم الجلوس على القبر 

 وس على القبر، ومن جلس عليه فهو آثم.ال يجوز الجل

ي ُهَرْيـَرةَ  -1 َي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبـ  ل َس يَـجْ ألَْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرض 

َق ث يَاتُـحْ َرةٍ فَ َجـمْ  لَـىأَحدُُكْم عَ  ه ، خَ  لَـىلَُص إ  تَـخْ ، فَ بَـهُ ر  ْلد  ْن أْن  لَـهُ  ْيـرٌ ج  م 

 .(1)أخرجه مسلم «.قَْبرٍ  لَـىل َس عَ يَـجْ 

يَعْن أوَ  -2 ي   َمْرثٍَد  بـ  َي هللاُ َعْنـهُ  الغَنَو  ال ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرض 

 .(2)أخرجه مسلم «.الَـْيـهَ قُبُور  َوال تَُصلُّوا إ  ال لَـىل ُسوا عَ تَـجْ 

 :حكم إخراج الميت من القبر لعلة 

 لغرض صحيح، كأن إذا دُفن الميت في قبره فال يجوز إخراجه منه إال -1

يكون قد دُفن قبل غسله وتكفينه، أو دفن إلى غير القبلة، أو غمر قبره 

 الماء، أو دُفن في مقابر الكفار ونحو ذلك من األسباب.
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المقابر دار األموات ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فال  -2

 الميت.يحل نبشهم من قبورهم إال لسبب شرعي فيه مصلحة الحي و

ا َجاب رَعْن  -1 َي هللاُ َعن ٬بن َعْبد  ْبَن  ٬َعْبدَاملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا تَـىا قَاَل: أَ ُهـمَ َرض 

ٍ بَْعدَ  َل ُحْفرَ أُبَـي  ه  ، فَأََمَر تَـهُ َما أُْدخ  َج، فََوَضعَهُ عَ  بـ  ، تَـْيـه  ُرْكبَ  لَـىفَأُْخر 

يَصهُ  لَـْيـه  َونَفََث عَ  ، َوأَْلبََسهُ قَم  يق ه  ْن ر  ً ، َوَكاَن َكَسا َعبَّاسلَـمُ ، فَاهللُ أَعْ م   ا

يص ً قَم   .(1)تفق عليهم .ا

َي هللاُ وَ  -2 يقَاَل: دُف َن َمَع أَ  َعنهُ  َعْن َجاب ٍر َرض  ي حَ  لَـمْ َرُجٌل، فَ  بـ  ْب نَْفس  ىتَط   تَـّ

ي تُـهُ ، فََجعَلْ تُـهُ أَْخَرجْ  دَةٍ. لَـىقَْبٍر عَ  فـ   .(2)أخرجه البخاري  ح 

 ن ولم يغسل ولم يصل عليه:حكم من ُدف 

من دفن من المسلمين ولم يغسل ولم يصل عليه فإنه يُـخرج ثم يغسل،  -1

ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، ما لم يتغير فيصلى عليه في قبره وال 

 يُـخرج.

إذا لم يوجد من الميت المسلم إال بعضه فإنه يغسل، ويكفن، ويصلى عليه،  -2

مسلم الحي ال يجوز إحراقه وال يغسل ويدفن، والعضو المقطوع من ال

 وال يصلى عليه، لكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة.

 :حكم البناء على القبر 

يحرم البناء على القبر، وتجصيصه، وصبغه، وتبليطه، ونثر الورود 

عليه، وإيقاد السرج عليه، والكتابة عليه، وتحرم الصالة عنده، واتخاذه 

الة إليه واتخاذه عيداً، وذلك كله شرك، أو مسجداً، والطواف به، والص
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 من وسائل الشرك.

َي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجاب رٍ  -1 قَْبُر، َوأْن الصََّص يُـجَ أْن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ى َرُسوُل انَـهَ : قالَ  َرض 

 .(1)أخرجه مسلم .لَـْيـه  عَ  نَـى، َوأْن يُبْ لَـْيـه  يُْقعَدَ عَ 

َي هللاُ َعْنـها  َعْن َعائ َشةَ وَ  -2 يبَةَ َوأمَّ َسلَـَمةَ  نَّ أَرض  يذََكَرتَا كَ  أمَّ َحبـ  ا نَـهَ َسةً َرأيْ نـ 

، الب   يَحبََشة  لنَّ فـ  يُر، فَذََكَرتَا ل  ي   َها تََصاو  إنَّ أولَئ َك، إذَا َكاَن »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بـ 

ـمُ  يه  ا فـ  ُجُل الصَّ د لَـىفََماَت، بَنَْوا عَ  ل ـحُ الرَّ ه  َمْسج  ُروا اً قَْبر  ه  ت ْلَك ـيف  ، َوَصوَّ

َراُر  َوَر، فَأولَئ َك ش  ْندَ االالصُّ  .(2)تفق عليهم «.ق يَاَمة  اليَْوَم  ٬َخْلق  ع 

 :حكم دفن الميت في المسجد 

السنة دفن المسلم في المقبرة، ويحرم دفن الميت في المسجد، وإذا دُفن  -1

 المسلم في المسجد فإنه ينبش ويدفن في المقبرة.

ن يصلي في مسجد فيه قبر، فإن صلى فالصالة يحرم على المسلم أ -2

صحيحة مع اإلثم، ويجب على المسلم أن ال يصلي في مسجد فيه قبر؛ 

 حماية لمقام التوحيد.

ي ُهَرْيـَرةَ  َي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبـ  ودَ اليَـهُ لَعََن هللاُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرض 

يَ َخذُوا قُبُوَر أنْ ـَوالنََّصاَرى، اتَّ  ـمْ ائ  بـ  دَ  ه   .(3)أخرجه مسلم «.َمَساج 

 :حكم بناء المسجد على القبر 

ال يجوز بناء مسجد على قبر، وال يجوز دفن ميت في مسجد، وإذا 

ي القبر، أو نبش إن كان  حصل ذلك: فإن كان المسجد بُني قبل الدفن ُسو  
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جديداً، ودفن في المقبرة، وإن بُني المسجد على القبر، فإما أن يزال 

 سجد، وإما أن تزال صورة القبر.الم

 وكل مسجد بني على قبر ال يصلى فيه فرض وال نفل.

َي هللاُ َعْنـها َعْن َعائ َشةَ  ي  ف ـيملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: قال َرُسوُل ا َرض  ه  الَّذ   لَـمْ َمَرض 

خَ ودَ َوالنََّصاَرى، االيَـهُ لَعََن هللاُ : »ْنـهُ يَقُْم م   يَ ذُوا قُبُوَر أنْ تَـّ ـائ  بـ  دَ  مْ ه  «. َمَساج 

َز قَْبُرهُ، غَ  هُ أ ْيـرَ قَالَْت: فَلَْوال ذَاَك أْبر  َي أْن يُ  نَـّ خَ ُخش  دتَـّ  .(1)تفق عليهم .اً ذَ َمْسج 

 :ما يقال للميت في القبر 

َي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ  َمي  ُت الإ ذا قُبَر » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ  َرض 

ـمَ َحد  أَتَاهُ َملََكان  أَْسَودَان  أَْزَرقَان  يُقَاُل ألَ  أَْو قَاَل أََحدُُكمْ  ُمْنَكُر َواآلَخُر الا ه 

يُر  يَما ُكْنَت تَقُوُل  :قُوالَن  فَـيَ النَّك  جُ  فـ  فَـيَقُوُل َما َكاَن يَقُوُل ُهَو  ؟ل  َهذا الرَّ

 ،لُـهُ َعْبدُهُ َوَرُسو اً دَحـمَّ ـمُ  َوأَنَّ  إ الَّ هللاُ  لَـهَ أَْن الَ إ   َهـدُ أَشْ  ،لُـهُ َوَرُسو ٬اَعْبدُ 

ي لَـهُ ثمَّ يُْفَسُح  ،أَنََّك تَقُوُل َهذا لَـمُ قَْد ُكنَّا نَعْ  :قُوالَن  فَـيَ  َراع فـ  ه  َسْبعُوَن ذ  ً قَْبر   ا

ي ُر  فـ  يَن ثمَّ يُنَوَّ ي لَـهُ َسْبع  ُع إ   :قُولُ فَـيَ  .نَمْ  :لَـهُ ثمَّ يُقَاُل  ،ه  فـ  ـأَهْ  لَـىأَْرج   يل 

ي الَ يُوق ُظهُ إ الَّ أََحبُّ أَهْ القُوالَن  نَْم َكنَْوَمة  فَـيَ  ُهـمْ فَأُْخبرُ  ـه  عَُروس  الَّذ   لَـْيـه  إ   ل 

ىحَ  ه  ذل كَ  يَْبعَثهُ هللاُ  تَـّ ْن َمْضَجع  ً َوإ ْن َكاَن ُمنَاف ق ،م  ْعُت النَّاَس  :قَالَ  ا َسم 

ث ي لَـهُ يَقُولُوَن فَقُْلُت م  قَاُل فَـيُ أَنََّك تَقُوُل ذل َك  لَـمُ قُوالَن  قَْد ُكنَّا نَعْ يَ فَـ ،الَ أَدْر 

ي عَ الل ألَْرض   يتَل ُف تَـخْ فَ  لَـْيـه  فَتَْلتَئ ُم عَ  لَـْيـه  تَئ م  يَها أَْضالَُعهُ فاَلَ يََزاُل فـ  َها فـ 

ً ُمعَذب ىحَ  ا ه  ذل كَ  يَْبعَثهُ هللاُ  تَـّ ْن َمْضَجع    .(2)أخرجه الترمذي .«م 

 الدفن في التابوت: حكم 

                                                 

 .واللفظ له(, 529(, ومسلم برقم )1330أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه،( 1)

 (.1391رقم )انظر السلسلة الصحيحة (, 1071ي برقم )ترمذأخرجه ال حسن/( 2)
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 : صندوق من خشب أو حجر ونحوهما يوضع فيه الميت.التابوت

 وللدفن في التابوت حالتان:

: أن يكون لحاجة أو مصلحة، كما لو تهرى الميت لغرق أو حريق األولى

 ونحوهما، وتعذر جمعة في غير التابوت، فهذا جائز.

ه من التشبه بالنصارى، : أن يكون لغير حاجة، فهذا ال يجوز؛ لما فيالثانية

 وإضاعة المال، وترك السنة.

 :ما يُفعل بالمسلم إذا مات في بالد الكفر 

 من مات في بالد الكفر دفن في مقابر المسلمين.

فإن لم توجد نُقل إلى بالد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فالة 

 من األرض، ويُـخفى قبره؛ لئال يتعرض له الكفار بأذى.

 الدفن عند اشتباه الموتى: مكان 

إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار، ولم يمكن التمييز بينهم، فإنهم يدفنون 

 في مقابر منفردة، سواء كثر المسلمون أو قلوا.

 فإن لم يمكن دفنوا جميعاً مع المسلمين، احتراماً لمن فيهم من المسلمين.

 :حكم نقل الميت من بلد إلى آخر 

 إلى آخر له ثالث حاالت:نقل الميت من بلد 

 إذا أدى النقل إلى تغير الميت أو انتهاك حرمته، فهذا يحرم. -1

إذا كان لنقله ضرورة كمن مات في دار حرب، أو في مكان يُـخاف عليه  -2

 من نبشه، أو حرقه أو المثلة به، فهذا يجب.

إذا كان لنقله غرض صحيح، ولم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه  -3
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 غير، أو مشقة على من يتولى نقله، فهذا يجوز.للت

 :صفة دفن الكافرة الحامل من مسلم 

إذا ماتت كتابية تحت مسلم وهي حامل، ومات جنينها في جوفها، فإنها 

تدفن منفردة عن مقابر المسلمين ومقابر الكفار، ويكون ظهرها إلى جهة 

 القبلة على جنبها األيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة.
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