


٥من أحكام الجنائز والقبور

بسم اهللا الرحمن الرحيم
المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، خالق السموات واألرضني، ومنزل القرآن 
شرعة للمسلمني، سبحانه أمحده وأشكره على جزيل عطاياه وكرمي 
نعماه، والصالة والسالم على حممد األمني، وخري بركات اهللا تعاىل 

: على سيد املرسلني وإمام املتقني، مث أما بعد
فهذا كتيب سهل ميسر يوضح بعض أحكام اجلنائز والقبور، 
ويبني ما هو من السنة وما هو من البدعة من األقوال واألفعال اليت 

. ُتصدر ممن ابتلي مبصيبة املوت، وال حول وال قوة إال باهللا
والسبب الذي محلين على أن أجتهد إلخراج هذا الكتيب 

مني جيهل الكثري من هذه وتأليفه ومجع مادته هو أن أغلب املسل
األحكام مع أمهيتها البالغة يف حياة املسلم، وكنت قد كتبت رسالة 
مطبوعة يف صالة اجلنازة، مجعت فيها بعض املسائل على مذهب 
األئمة األربعة الفقهاء، فذكرت منها ما كان على مذهب اإلمام 

احث ًأمحد؛ حلصول الفائدة، ودفعا للخالف، وبلغة لطالب العلم والب
. عنه

ًوألفت نظر القارئ ألمر هام، وهو أين كثري ا ما ذكرت يف ٍّ
)من السنة(الكتيب كلمة 

ا بعد كلمة ًا واجبًوليس القصد أن احلكم سنة، فرمبا ذكرت حكم
. ، فليتنبه القارئ لذلك)من السنة(



من أحكام الجنائز والقبور ٦

م به من جهل، أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به املسلمني، ويعل
ويذكر به من نسي، وينبه به من غفل، واحلمد هللا رب العاملني، له 

. احلمد يف األوىل واآلخرة، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
املؤلف

خالد بن حممد أمحد عطية



٧من أحكام الجنائز والقبور

القسم األول
الجنازة وما يتعلق بها



من أحكام الجنائز والقبور ٨

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َّ َِّ َ ْ َِّ ْ ِ

ُهاكم التكاثـر َْأل﴿ ُُ َ َّ ُ َحتى زرتم المقـابر * َ ُِ َ َ ْ ُُْ َّ َكـال سـوف تـعلمـون * َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َّثـم * َ ُ
َكــــال ســــوف تـعلمــــون  ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ ِكــــال لــــو تـعلمــــون علــــم اليقــــين * َ َِْ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ــــرون * َ َّلتـ ُ َ ََ

َالجحيم  ِ َ ِثم لتـرونـها عين اليقين * ْ َِْ َ َُْ َ َّ َ ََ َّ ٍثم لتسألن يـومئذ* ُ َِ ْ َ َّ ُ ََ ْ ُ َّ ِعن النَّعيمُ ِ ِ َ﴾
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: الجنازة
) ََاجلنازة(امليت، وهي بالفتح ) َِاجلنازة(تعين هذه الكلمة بالكسر 

: السرير الذي يوضع عليه امليت، وقيل
؛ وهو وضع امليت )التجنيز: (موضوع على السرير، ومن ذلك قوهلم
. )١(على السرير، ومجع هذه الكلمة جنائز

: حتضاراال
هي حالة نزع الروح ومفارقتها للجسد، حيد بصر احملتضر فيها، 

. ويرى ما ال يراه غريه من نعيم أو عذاب وجحيم
: القبر

هو احلفرة اليت يدفن فيها امليت، وهو آخر منازل الدنيا وأول 
منازل اآلخرة، وفيه حييا اإلنسان حياة الربزخ؛ فإما يسعد حبسن 

. ذب بسوء ما اكتسب، والعياذ باهللاعمله، وإما يشقى ويع
: من سنن االحتضار والموت

١ -ُّ
. )٢(»اقرؤوا يس على موتاكم«: احملتضر، لقوله 

). ٤٨(، خمتار الصحاح، باب اجليم ص )٢/٢٧٣(القاموس احمليط )1(
ابن ماجه،)١٠٩١٣(ىيف الكربي، النسائ)٣١٢١(رواه أبو داود )2(
)١٤٤٨ .(
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: ُّمن السنَّة أثناء االحتضار تلقني امليت الشهادة؛ لقوله - ٢
؛ ألن من نطق الشهادة ومات )١(»لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا«

من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله «: عليها دخل اجلنة، لقوله 
. )٢(»إال اهللا دخل الجنة

ِّمن السنَّة أثناء االحتضار الدعاء خبري؛ ألن املالئكة تؤمن - ٣ ُّ
إذا حضرتم المريض أو «: على الدعاء يف ذلك الوقت، لقوله 

. )٣(»لمالئكة يؤمنون على ما تقولونا، فإن اًالميت فقولوا خير
دخل : ُّمن السنَّة بعد املوت تغميض امليت، قالت أم سلمة- ٤

إن «: على أيب سلمة وقد شق بصره، فأغمضه مث قالرسول اهللا 
. )٤(»الروح إذا قبض تبعه البصر

ُّمن السنَّة بعد املوت توجيه امليت حنو القبلة، قال أبو - ٥
وأوصى أن يوجه إىل القبلة ملا احتضر... بن معرورتويف الرباء:قتادة
.)٥(»أصاب الفطرة«: فقال رسول اهللا ... 

ملا مات أبو ُّمن السنَّة بعد املوت الدعاء للميت، لقوله - ٦
ال تدعوا على أنفسكم إال «: سلمة فضج ناس من أهله، فقال 

). ٩١٦(رواه مسلم )1(
. )٩٧٧(، الرتمذي )٣١١٦(رواه أبو داود )2(
). ٩١٩(رواه مسلم )3(
). ٩٢٠(رواه مسلم )4(
). ٦٦٠٤(يالبيهقو، )١٣٠٥(رواه احلاكم )5(
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هم اغفر الل:مث قالبخير؛ فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون، 
ألبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في 
الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور 

. )١(»له فيه
ُّمن السنَّة بعد املوت الصرب على الفراق، وعدم اجلزع - ٧

، )٢(»الصبر عند الصدمة األولى«: والنياحة على امليت، لقوله 
. )٣(»إن الميت يعذب ببكاء أهله«: ه ولقول

ُّومن السنَّة بعد املوت تسجية امليت وتغطيته حىت يكفن، - ٨
ٍََسجي رسول اهللا بثوب حبـرة«: قالت عائشة ِ ِّ ُ«)٤( .

:كيفية غسل الميت
ُيوضع امليت على طاولة أو سرير أو ما يقوم مقامهما، ويغطى 

مث جيرد من املالبس، مث يلف الغاسل على ي
امليت كي خيرج منها األذى، فيغسله حىت ينقى وينظف، مث يوضئه 

مخس مرات، أوكوضوء الصالة، مث يغسله من أعلى إىل أسفل ثالث 
ويستحب كون إحدى الغسالت باملاء والسدر، ويبدأ بشقه األمين يف 

.الباقني: ذريته، والغابرين: ، وعقبه)٩٢٠(رواه مسلم )1(
). ٩٢٦(، مسلم )١٣٠٢(متفق عليه؛ البخاري )2(
، واملقصود إذا )٩٢٧(وغريه، مسلم ) ١٢٨٦(متفق عليه؛ البخاري )3(

. َيت البكاء عليه عذب، وإن مل يطلب فال يؤاخذ بذنب غريهطلب امل
ََغطي، وحبـرة: ، وسجي)٩٤٢(رواه مسلم )4( . نوع من برود اليمن: ِ
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مث كل مرة مث األيسر، وإن كانت امرأة تنقض ضفائرها ليغسل شعرها 
يعاد ويضفر ثالث ضفائر، مث يوضع الطيب واحلنوط على امليت، مث 

. بيضاء
ا يف ًوبعد الصالة حيفر له حلدا أو شقمث يقدم للصالة عليه، 

األرض، واللحد أفضل، مث يدخل القرب من جهة رأسه، فيوضع على 
القبلة، ويوضع حتت رأسه ما يرفعه ًن يف القرب مستقبالشقه األمي

.مبستوى جسده
وقد اختلف الفقهاء يف إزالة شعر امليت؛ كحلق عانته وقص 

، ويف تقليم أظافره أثناء غسله، واملروي عن ًشاربه إن كان طويال
أنه يستحب تقليم أظافره وقص شاربه؛ ألنه من السنة )١(أمحد

معه يف كفنه؛ -ما تساقط منه - عل ذلك للمسلم يف حياته، وجي
. ألنه جزء منه

أما مسألة حلق عانته فله فيها قوالن؛ يستحب ألنه من السنة، 
النظر لعورة امليت وملسها، إىلوال يستحب ألن املغسل لرمبا احتاج 

، وكما أمجع الفقهاء على أن من مات وهو غري خمتون )٢(وهو حمرم
.)٣(خينتيرتك كما هو على حاله وال 

.يوافق يف ذلك اإلمام الشافع)1(
). ٣٥٧١(ذكره يف الكايف، كتاب اجلنائز )2(
). ١/١٤٥(اإلفصاح، كتاب اجلنائز )3(



:من سنن الغسل والكفن
ابدأن «: من السنة يف غسل امليت البدء باليمني، لقوله - ١

. )١(»بميامنها ومواضع الوضوء منها
من السنة يف غسل امليت غسله باملاء والسدر، ثالث أو - ٢

ا، وإذا ًمخس أو أي عدد وتر حىت ينقى، وجيعل يف آخر غسلة كافور
ًاغسلنها ثالثا «: الث ضفائر، لقوله كانت امرأة جيعل شعرها ث

أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن أوًأو خمسا 
، »...ا من كافور، فإذا فرغتن فآذننيًشيئأوا ًفي اآلخرة كافور

. )٢(»مشطناها ثالثة قرون«: وقالت أم عطية
إذا كفن أحدكم «: من السنة يف الكفن حتسينه، لقوله - ٣

. )٣(»كفنهأخاه فليحسن
من السنة يف الكفن التكفني يف ثياب ال أكمام وال جيوب - ٤

يف ثالثة أثواب سحولية ُكفن رسول اهللا «: هلا، قالت عائشة
أي ثالثة )٤(»بيض من كرسف ليس فيها عمامة وال قميص) ميانية(

). ٩٣٩(، مسلم )١٢٥٥(متفق عليه؛ البخاري )1(
: ، وثالثة قرون أي)٩٣٩(وغريه، مسلم ) ١٢٥٨(متفق عليه؛ البخاري )2(

. ، ووضع الكافور يف املاء يطرد اهلوام ويشد اجللدأعلمين: أيضفائر، وآذنين
). ٩٤٣(رواه مسلم )3(
، وسحولية نسبة إىل )٩٤١(، مسلم )١٢٦٤(متفق عليه؛ البخاري )4(

: ن، وقيل سحولية أي من القطن اخلالص، وكرسفمدينة السحول يف اليم
=

١٣من أحكام الجنائز والقبور
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. أثواب بيض نقية
: من السنة يف الكفن التكفني يف الثياب البيضاء، لقوله - ٥

البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها «
. )١(»كماموت

: حكم صالة الجنازة
)٢()فرض كفاية(وتعترب صالة اجلنازة 

صلوا على «: سقطت عن اآلخرين، ودليل ذلك قوله 
. )٣(»صاحبكم

 :» صلوا على من قال ال إله إال
. يف الصالة على اجلنائز، وكذلك عموم فعله )٤(»...هللا

: شروط صالة الجنازة
=

. قطن
). ١٤٧٢(ابن ماجه،)١٨٩٦(ي، النسائ)٣٨٧٨(رواه أبو داود )1(
ذكره يف االختيار عن أيب حنيفة يف اجلنازة فصل يف الصالة على امليت )2(

، وذكره يف الكايف عن أمحد يف اجلنائز باب الصالة على امليت )١٢٢(ص
يف اجلنائز باب العمل يف اجلنائز ياألم عن الشافع، وذكر يف)٣٦٢(ص
). ٤٢(، وذكره يف التلقني يف اجلنائز فصل ص)٤٦٠(ص

، كتاب النفقات باب قول )٢٢٩٨(البخاري كتاب الكفالة باب الدين ) 3(
، مسلم الفرائض باب من )٥٣٧١(»ا فإليًأو ضياعمن ترك كال«: النيب

).١٦١٩(فلورثته ًترك ماال
).١٧٤٤، ١٧٤٣(، الدارقطين)١٣٦٢٢(الطرباين يف الكبري )4(
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ولصالة اجلنازة عدة شروط، واخلالف حاصل فيها بني الفقهاء، 
: وهي ضمن قسمني

: وهي: ما يتعلق بالمصلي: األول
صالة، وهي شرط عند أيب أيواليت هي شرط لصحة :النية

. )١(حنيفة وأمحد
وهي شروط صحة ألي :الطهارة، استقبال القبلةستر العورة، 

. صالة كانت
: ما تعلق بالميت وهي: الثاني

ََوال ﴿: ًكون امليت مسلما؛ حلرمتها على الكفار، قال تعاىل- ١
ِِتصل على أحد منـهم مات أبدا وال تـقم على قـبره ْ َ َ ََ َْ ُْ َ ِّ ََُ ً َ َ ََ ََ ُ ْ ِ ٍ َ﴾)٢( .

. ًكون امليت طاهرا، قد مت غسله- ٢
ًكون امليت حاضرا، إن كان من أهل البالد- ٣

)٣( .
. كون امليت أمام القوم حال الصالة عليه- ٤

، وذكره يف )٢/٣١٥(ذكره يف البحر، كتاب اجلنائز باب السلطان )1(
، والنية عند مالك )١/٣٦٣(الكايف كتاب اجلنائز، باب الصالة على امليت 

والشافعي تعترب ركن من أركان صالة اجلنازة، ذكره يف جواهر اإلكليل يف 
).٢/٢١(احملتاج كتاب اجلنائز فصل ، وذكره يف مغين)١/١٥١(اجلنائز

.٨٤: سورة التوبة، آية)2(
)3 ()١/٢٤٢.(
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كون املوجود من بدن امليت أكثره، وهو ما لزم غسله وجتب - ٥
. )١(الصالة عليه

كون امليت غري شهيد، إذ ال صالة على شهيد اجلهاد، - ٦
. وهو حمل خالف سيذكر

األرض، وغري حممول على دابة أو ًكون امليت موضوعا على- ٧
على األعناق، واملروي عن أمحد أنه ال جتوز الصالة على احملمول 

. )٢(سواء على دابة أو على األعناق
: أركان صالة الجنازة

ِ:القيام للصالة- ١
. مينع منه
كرب على حنيوهي أربع تكبريات لفعله :التكبيرات- ٢

إن رسول اهللا نعى النجاشي : النجاشي أربع تكبريات، قال أبو هريرة

. )٣(أربع تكبريات
: قراءة الفاتحة- ٣

)1()١/٢٤٢ .(
إرشاد أويل النهى، كتاب اجلنائز فصل يف الصالة يذكره يف حاشية املنته)2(

.، ووافق يف ذلك اإلمام أبا حنيفة)١/٣٦١(عليه 
). ١٣٣٣(ا ًالبخاري كتاب اجلنائز، باب التكبري على اجلنازة أربع)3(



، )١(»بال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتا«: القراءة، ولقوله 
وقد اختلف الفقهاء يف مسألة قراءة الفاحتة على أقوال، واملروي عن 

)٢( .
إن السنة «وذلك ملا أثر عنه : الصالة على النبي - ٤

في الصالة على الجنازة، أن يكبر اإلمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب 
، )٣(»ي نفسه ثم يصلي على النبي بعد التكبيرة األولى، ويقرأ ف

. )٤(بعد التكبرية الثانية ركن عند أمحدوالصالة على النيب 
إذا صليتم على الميت «: لقوله : الدعاء للميت- ٥

، وقد اختلف الفقهاء يف موضع الدعاء، )٥(»فأخلصوا له الدعاء
عة، وال واملروي عن أمحد أن موضعه بعد التكبرية الثالثة وجيوز بعد الراب

. )٦(يصح بعد سوامها

، مسلم يف )٧٥٦(البخاري كتاب األذان، باب وجوب القراءة لإلمام )1(
). ٣٩٤(الصالة باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة 

ووافق يف ذلك اإلمام ، )١/٣٦٤(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(
.يالشافع

). ١/٤٥٣(يف األم، كتاب اجلنائز واحلدود يذكره الشافع)3(
، )١/٣٦٤(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز، باب الصالة على امليت )4(

. يووافق يف ذلك اإلمام الشافع
). ٣١٩٩(أبو داود كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت )5(
ي، كتاب اجلنائز، وذكره الزركش)١/٣٦٥(اجلنائز ذكره يف الكايف كتاب )6(

، ووافق يف ذلك اإلمامان أبا )١/٥٣٩(يف اجلنائز ييف شرحه على منت اخلرق
=

١٧من أحكام الجنائز والقبور
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:السالم- ٦
، وقد اختلف )١(»وتحليلها السالم... «: يف الصالةلعموم قوله 

)٢( .
: سنن صالة الجنازة، منها

. راءة يف صالة اجلنازةيف القلفعله :اإلسرار بالقراءة- ١
واملروي عن أمحد أنه يرفع يديه :رفع اليدين مع التكبير- ٢

. )٣(مع كل تكبرية
وهو حمل خالف : وقوف اإلمام حال الصالة على الميت- ٣
. سيذكر
وهو حمل خالف، واملروي عن : االستعاذة واالستفتاح- ٤

=
.يحنيفة والشافع

، كتاب الصالة، باب )٦١(أبو داود كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء )1(
لصالة، ، الرتمذي كتاب ا)٦١٨(اإلمام حيدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة 

). ٢٣٨(باب ما جاء يف حترمي الصالة وحتليلها 
، ووافق يف ذلك اإلمامان مالك )١/٣٦٥(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(

. ييف إحدى الروايات عنه والشافع
ذكره ي، ووافق يف ذلك الشافع)١/٣٦٤(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )3(

يرفع يديه مع : حنيفة ومالك، وقال أبو)١/٤٥٤(يف األم كتاب اجلنائز 
، وذكره يف )١/١٢٣(فقط، ذكره يف االختيار كتاب اجلنائز التكبرية األوىل

). ١/٢٥٢(املدونة كتاب اجلنائز 



١٩من أحكام الجنائز والقبور

. )١(أمحد االستعاذة، أما االستفتاح ففي إحدى الروايات عنه
وذلك حلصول األجر :جعل المصلين ثالثة صفوف- ٥

ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من «: ولقولهاملأثور عنه 
. )٢(»المسلمين يبلغون أن يكونوا ثالثة صفوف إال أوجب

ذلك، حلصول األجر، ولفعله : فعل الصالة جماعة- ٦
من صلى عليه ثالثة صفوف فقد «: وكذلك لعموم قوله 

. )٤(»صلوا على صاحبكم«: ، وكذلك قوله)٣(»جبأو
: فضل الصالة على الجنازة

ًفضل صالة اجلنازة بأن فيه أجرا كبريا مرتتبا على فعل بني  ً ً
يسري، وما ذلك إال لرتاحم املسلمني فيما بينهم وتعرضهم لرمحة اهللا 
تعاىل، فاألجر يشمل املصلى عليه كلما كثر املصلون على اجلنازة، 

من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، «: ضح ذلك من قوله ويت
ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو 

، ووافق اإلمام الشافعي )٣٦٥، ١/٣٦٤(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )1(
. يالشافعيف االستعاذة، أما االستفتاح فوافق أبا حنيفة وإحدى الروايات عن 

، والرتمذي، كتاب )٣١١٦(أبو داود، كتاب اجلنائز، حديث رقم )2(
، ه، وابن ماج)١٠٢٨(اجلنائز، باب الصالة على اجلنازة والشفاعة للميت 

، )١٤٩٠(كتاب اجلنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه مجاعة من املسلمني 
. أوجب اجلنة: أي أوجب املغفرة، وقيل: ومعىن أوجب

. صدر السابقامل)3(
). ١٤(سبق خترجيه ص)4(
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من خرج مع جنازة من بيتها «: ، وقوله )١(»أحدهما مثل أحد
وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، 

من تبع «: ، وقوله )٢(»دأصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أح
. )٣(»جنازة وحملها ثالث مرات فقد قضى ما عليه من حقها

:صفة صالة الجنازة
أربع تكبريات؛ فيكرب األوىل ويقرأ الفاحتة، مث يأن يكرب املصل

الصالة اإلبراهيمية كما يف التشهد، يكرب الثانية ويصلي على النيب 
َّشاء سلم، وإن فإنالرابعة، مث يكرب الثالثة ويدعو للميت، مث يكرب

. فذلك حسن)٤(»اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده«: قال

:الجنازةىوقت الصالة عل
تشرع الصالة على اجلنازة يف أي وقت كان، ومن الفقهاء من 

، مسلم )١٣٢٥(البخاري كتاب اجلنائز، باب من انتظر حىت تدفن )1(
).٩٤٦، ٩٤٥(اجلنائز، باب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها 

، )٩٤٥(مسلم كتاب اجلنائز، باب فضل الصالة على اجلنازة واتباعها )2(
). ١٠٤٠(اجلنازة الرتمذي اجلنائز، باب فضل الصالة على 

الرتمذي كتاب اجلنائز، باب آخر من باب ما جاء يف فضل الصالة على )3(
).١٠٤١(اجلنازة 

ابن ماجه،)٣٢٠١(أبو داود كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت )4(
). ١٤٩٩(اجلنائز، باب ما جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة 
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قال جبوازها يف غري أوقات النهي الثالثة؛ وهي من الفجر وحىت ارتفاع 
، ومن اصفرار الشمس حىت الغروب، الشمس قيد رمح، ووقت الزوال
. وجيوز فيما سواها من األوقات

ينهانا أن نصلي ثالث ساعات كان «: قال عقبة بن عامر
فيها، وأن نقرب فيها موتانا؛ حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، 
وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل، وحني تضيف الشمس للغروب 

. )١(»حىت تغرب
: الةمكان أداء الص

واختلف الفقهاء يف مكان الصالة على اجلنازة، فاتفقوا على 
ها يف املصلى، وقال البعض بكراهية فعلها يف املسجد ئاستحباب أدا

. )٢(ُا من تلويثه، وإن أمن ذلك فال بأس من فعلها فيهًخوف
:ُمن يصلى عليه

جتب صالة اجلنازة على كل املسلمني من أهل القبلة، ويف كل 

اجلنازة عند ىء يف كراهية الصالة علالرتمذي كتاب اجلنائز، باب ما جا)1(
كتاب اجلنائز، باب الساعات ي، النسائ)١٠٣٠(

كتاب اجلنائز، باب ما ابن ماجه،)٢٠١٣(اليت
). ١٥١٩(ال يصلى فيها على امليت وال يدفن جاء يف األوقات اليت

، )١/٢٥٤(، وذكره يف املدونة )٢/٣٢٧(ز ذكره يف البحر يف اجلنائ)2(
، وذكره يف الكايف يف اجلنائز )٢/٥٠(احملتاج يف اجلنائز وذكره يف مغين

). ١/١٥٩(يف اجلنائز ت، ومنتهى اإلرادا)١/٣٦٢(



: وأذكر هنا بعض احلاالتالظروف، 
جتوز الصالة على امليت الغائب ما مل : الصالة على الغائب-

يكن من أهل البلد؛ إذ لزم حضوره لو كان من أهلها، وذلك لفعله 
رضي اهللا عنه، وكذلك صالته يوصالته على النجاش على

ُّقرب املرأة اليت كانت تـقم املسجد؛ إذ قال ألصحابه ملا علم مبو ُ َ :
، وهذا املسألة حمل خالف بني الفقهاء، واملروي )١(»أفال آذنتموني«

، وينبغي وجود دليل )٢(عن أمحد جواز ذلك يف إحدى الروايات عنه
ا على من قال للتخصيص إن كان، وليس هناك دليل للتخصيص رد

. )٣(إن ذلك خاص بالنيب 
فعله جتب الصالة على الطفل، وذلك ل:الصالة على الطفل-
 ولقوله :»٤(»الطفل يصلى عليه(.

جتب الصالة على السقط، وهم : الصالة على السقط-
 :

، وقد اختلف )٥(»والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة«
، )١٣٣٧(البخاري كتاب اجلنائز، باب الصالة على القرب بعد الدفن )1(

).٩٥٦(مسلم يف اجلنائز، باب الصالة على القرب 
).١/٣٦٧(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(
). ٤/٥٠(ذكره الشوكاين يف نيل األوطار )3(
، )١٠٣١(الرتمذي كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصالة على األطفال )4(

). ١٧٦٩٧(، أمحد )١٩٤٨(اجلنائز، باب الصالة على األطفال يالنسائ
، أمحد )٣١٨٠(مام اجلنازة أيأبو داود كتاب اجلنائز، باب املش)5(

=

من أحكام الجنائز والقبور ٢٢
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رد نفخ ُالفقهاء يف عمر السقط، واملروي عن أمحد أنه يصلى عليه مبج
. )١(الروح فيه، وهي مدة أربعة أشهر

جتب :ِّالصالة على الغال، وقاتل نفسه، وصاحب الدين-
ًالصالة على من قتل نفسه، وكذلك على الغال الذي غل شيئ ا من َّ
مل الغنيمة قبل القسمة يف سبيل اهللا، وصاحب الدين، غري أنه 

ًيصل عليهما بنفسه؛ زجرا للناس وردع املعاصي، يف حني أمر ا ملرتكيب ً
٢(»صلوا على صاحبكم«: الصحابة أن يصلوا عليه بقوله( .

ا، جتوز الصالة على من قتل حد:االصالة على من قتل حد-
، وكذلك املرأة اوصالته على الذي اعرتف على نفسه بالزنلفعله 

، فرمجها وصلى االيت اعرتفت على نفسها، فأتت وهي حبلى من الزن
. )٣(واحلديث عند مسلم وأصحاب السننعليها،

اختلف الفقهاء يف مسمى الشهيد :الصالة على الشهيد-
: ويف الصالة عليه على قولني

ُِّشهيد اآلخرة، وهو كل من مس- ١ موته شهادة؛ كاحلرقى، يَ
=

)١٧٧٠٩.(
، ووافق يف ذلك اإلمام أبا )١/١٣٩(ذكره يف اإلفصاح، يف اجلنائز )1(

.حنيفة
). ٨(تقدم خترجيه ص)2(
، أبو )١٦٩٦، ١٦٩٥(امسلم احلدود، باب من اعرتف على نفسه بالزن)3(

). ٣١٨٢(داود كتاب اجلنائز، باب الصالة على من قتلته احلدود 
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... والغرقى، واملبطون، واملطعون، واملدافع عن ماله وعرضه ونفسه
. هو من استشهد يف اجلهادشهيد الدنيا واآلخرة، و- ٢

وقد اختلف الفقهاء يف هؤالء الشهداء على عدة أقوال، واملروي 
ِعن أمحد أنه من كان من شهداء الدنيا واآلخرة  )اجلهاد(َ

يغسلون وال يصلى عليهم، بل يدفنون بدمائهم كما هم، ولكنه 
شهداء يغسل إن كان عليه أثر النجاسة غري الدم، وإن كان من غري 

اجلهاد؛ كالغرقى واحلرقى وغريهم من شهداء اآلخرة، فإنه يغسل 
. )١(ويكفن ويصلى عليه
:ترتيب الجنائز

جيب ترتيب اجلنائز حال الصالة عليها إذا كان هناك عدة 
جنائز رجال ونساء وصبيان، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على 

لي اإلمام الرجال أقوال، واجلمهور على أن ترتيبيها كما يف الصالة، في
. )٢(مباشرة ويأيت بعدهم الصبيان ويكون النساء أقرب للقبلة

:وقوف اإلمام
اختلف الفقهاء يف حمل وقوف اإلمام من اجلنازة حال الصالة 

يف عدم ي، ووافق اإلمام الشافع)١/٣٦٧(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )1(
. الغسل والصالة

)2(
)١/٢٣٧ .(
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عليها على عدة أقوال، واملروي عن أمحد أن يقف اإلمام عند رأس 
. )١(الرجل ووسط املرأة

:األدعية المأثورة في صالة الجنازة
هناك الكثري من األدعية املأثورة يف صالة اجلنازة وبعدة صيغ 
خمتلفة كلها حسن، واتفق األئمة األربعة على أنه ليس هناك دعاء 

:معني بذاته، مع أفضلية األدعية الواردة يف السنة املطهرة، ومنها
ِّاللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، «: قوله - ١ ِّ

، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على وصغيرنا وكبيرنا
اإلسالم، ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان، اللهم ال تحرمنا 

. )٢(»أجره وال تفتنا بعده
اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، «: قوله - ٢

وأكرم نزله، ووسع مدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من 
ًينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من الخطايا كما  ً

ًداره، وأهال خيرا من أهله، وزوج ا من زوجه، وأدخله الجنة، ًا خيرً

، ووافق يف ذلك اإلمام الشافعي )١/٣٦٣(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )1(
. يف إحدى الروايات عنه

، الرتمذي اجلنائز، )٣٢٠١(كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت أبو داود)2(
اجلنائز، باب الدعاء ي، النسائ)١٠٢٤(باب ما يقول يف الدعاء للميت 

اجلنائز، باب ما جاء يف الدعاء يف الصالة على امليت ابن ماجه،)١٩٨٦(
)١٤٩٨ .(
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. )١(»وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار
اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت «: وقوله - ٣
، اإلسالم، وأنت قبضتها، وأنت أعلم بسرها وعالنيتهاإلىهديتها 

. )٢(»جئنا شفعاء فاغفر له
ًاللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا(«: وقوله - ٤ ً ً( ،

ِّوأجرا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه  ً
ِبصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك  ِ

. )٣(»عذاب الجحيم
وابن أمتك، كان اللهم إنه عبدك وابن عبدك«: وقوله - ٥

يشهد أال إله إال أنت وأن محمد عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، 
ًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز ًاللهم إن كان محسن

. )٤(»عن سيئاته، اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده
اللهم إن فالن ابن فالنة في ذمتك وحبل «: وقوله - ٦

ائز، باب ، الرتمذي اجلن)٩٦٣(مسلم كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت )1(
اجلنائز، باب الدعاء ي، النسائ)١٠٢٥(ما يقول يف الصالة على امليت 

)١٩٨٣ .(
).٣٢٠٠(أبو داود كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت )2(
كتاب اجلنائز واحلدود، ي، والشافع)١٣٣٥(ا ًطرفه عند البخاري تعليق)3(

.والبغوي يف شرح السنة كتاب اجلنائز، والنووي يف األذكار
، )٥٣٦(على اجلنازة يمالك كتاب اجلنائز، باب ما يقول املصل)4(

). ١/٤٥٥(يف األم، كتاب اجلنائز واحلدود يالشافع
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ِجوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، ِ
.)١(»اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم

:من فاته شيء من التكبيرات
اختلف الفقهاء فيمن فاته شيء من صالة اجلنازة على عدة 
أقوال، واملروي عن أمحد أن من فاته شيء من صالة اجلنازة ووجد 

يف الصالة مباشرة، وال ينتظر حىت اإلمام قد سبقه، فإنه يكرب ويدخل 
يكرب اإلمام، مث يقضي بعد سالم اإلمام ما فاته على صفته؛ بأن يقرأ 
الفاحتة بعد أول تكبرية بعد سالم اإلمام وهكذا، وذلك ما مل ترفع 
اجلنازة، فإن خيف رفعها كرب تكبريات متتابعات دون دعاء، وعنه 

. )٢(جيوز له أن يسلم دون قضاء الفائت
:سنن حمل الجنائزمن
من السنة يف محل اجلنازة اغتسال مغسل امليت، ووضوء - ١

من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله «: حامل اجلنازة؛ لقوله 
َ، واملقصود أن من غسل امليت ال يؤمن عليه النجاسة )٣(»فليتوضأ

ابن ماجه،)٣٢٠٢(أبو داود كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت )1(
، ووافق يف )١٤٩٩(اجلنائز، باب ما جاء يف الدعاء يف الصالة على اجلنازة 

. يعذلك اإلمام الشاف
، ووافق يف ذلك اإلمام )١/٣٦٦(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(

.يالشافع
). ٩٩٣(، الرتمذي )٣١٦١(رواه أبو داود )3(
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من تطاير رشاش املاء، لذا لزمه الغسل حىت يطهر، أما من محل 
. ًالوضوء استعدادا للصالة عليها، واملسألة حمل خالفاجلنازة فلزمه 

من السنة يف محل اجلنازة القيام هلا حني متر حىت ختلف - ٢
 :» إذا رأيتم

فمن «: ، ويف رواية زيادة»الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع
. املسألة حمل خالف،  و)١(»تبعها فال يجلس حتى توضع

من السنة يف محل اجلنازة عدم اتباعها بصوت أو نار، لقوله - ٣
 :»ال تتبع : ، واملقصود أي)٢(»ال تتبع الجنازة بصوت وال نار

). مبخرة(بصوت نياحة، وال بنار جممرة 
٤ -

أسرعوا بالجنازة، فإن كانت «: له تتعرض اجلنازة للسقوط، لقو
الخير، وإن كانت غير ذلك كان شر إلىصالحة فقربتموها 
. )٣(»تضعونه عن رقابكم

من السنة يف محل اجلنازة الرتبيع، وهو محلها من مجيع - ٥
جوانب السرير إن استطاع املسلم ذلك ومل يكن هناك مشقة، لقوله 

 :»ير كلها، فإنه من من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السر

). ٩٥٩، ٩٥٨(، مسلم )١٣٠٧(متفق عليه؛ البخاري )1(
). ٣١٧١(رواه أبو داود )2(
). ٩٤٤(، مسلم )١٣١٥(متفق عليه؛ البخاري )3(
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. )١(»السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع
أن يبدأ فيحمل اجلنازة من القائمة األمامية اليمىن : والطريقة هي

على كتفه األمين، مث القائمة اليمىن اخللفية، مث القائمة اليسرى 
. )٢(األمامية على كتفه األيسر، مث القائمة اخللفية

***

). ١٤٧٨(ابن ماجهرواه)1(
، )٢/٣٣٧(، ويف البحر يف اجلنائز )١/٣٦٨(ذكره يف الكايف يف اجلنائز )2(

). ١/٤٥٠(ويف األم يف اجلنائز 
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القسم الثاني
ض األحكامبع

:الزيادة في التكبير
اختلف الفقهاء يف زيادة عدد التكبريات يف صالة اجلنازة أكثر 

يف إحدى الروايات عن أمحد، وهي اليت وافق فيها الثالثة الفقهاء، 
إىلوالرواية الثالثة يتابع مخس تكبريات،إىلوالرواية األخرى املتابعة 

. )١(سبع، ويف مجيع احلاالت ال يفارق اإلمام بل يسلم معه
:تعدد الجنائز حال الصالة

اختلف الفقهاء يف مسألة تعدد اجلنائز والصالة مل تفرغ بعد، 
واملروي عن أمحد أنه إن كرب اإلمام على جنازة فجيء بأخرى كرب 

يء بالثالثة كرب الثالثة عليهن، مث إن التكبرية الثانية عليهما، مث إن ج
ا، مث يتمم سبع تكبريات ًكرب الرابعة عليهن مجيعًجيء برابعة مثال

ليحصل للجنازة الرابعة أربع تكبريات، ويقرأ يف التكبرية الرابعة الفاحتة، 
ويف اخلامسة الصالة على النيب، ويف السادسة الدعاء لألموات، ويف 

. )٢(يع األركان جلميع اجلنائزالسابعة السالم، لتكمل مج

، وذكر رواية املتابعة إىل سبع يف منتهى )١/١٤٧(ذكره يف اإلفصاح )1(
). ١/٣٦٦(، ويف الكايف يف اجلنائز )١/١٦١(اإلرادات يف اجلنائز 

). ١/٣٦٦(ب اجلنائز ذكره يف الكايف كتا)2(
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: تكرار الصالة
اختلف الفقهاء يف تكرار صالة اجلنازة على امليت الواحد على 
عدة أقوال، واملروي عن أمحد أنه جيوز الصالة على اجلنازة ملن مل 

ً
. )١(اجلماعة

:الصالة على القبر
تلف الفقهاء يف الصالة على القرب ملن فاتته صالة اجلنازة أول اخ

مرة مع اجلماعة على أقوال، واملروي عن أمحد أنه جيوز الصالة على 
)٢(القرب، ولو بعد الدفن ملن فاتته الصالة عليها

املدة اليت جتوز فيها الصالة على القرب ملن فاتته، فقيل مدة أقصاها 
ملا صلى على أم سعد ً، وهو املروي عن أمحد، استنادا لفعله شهر

. )٣(بن عبادة بعد دفنها بشهر

، ووافق يف ذلك اإلمام )١/٣٦٧(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )1(
. يالشافع

، واملقصود بالصالة على القرب )١/٣٦٧(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(
صالة اجلنازة على امليت الذي مل يصل عليه يف املقربة، وليس نصب القرب 

ا فاملسألة حمل ًعليه يف طرف املقربة، وعمومي، وإمنا يصليكقبلة أمام املصل
. خالف

). ١٠٣٨(رواه الرتمذي، كتاب اجلنائز )3(
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:انعدام الرجال في الغسل والصالة
اجلمهور على أن امليت إذا مات ومل حيضره إال النساء أو ميتة ال 

بأن ييمم، وهو مروي عن ىحيضرها إال الرجال، ال يغسل، بل يكتف
ً، وإذا كن نساء)١()الكوع(إىلأمحد ويصل التيمم َّ يصلني على الرجل ُ

. )٢(مجاعة وإمامهن وسطهن
فاملروي عن ) غسل الرجل إحدى حمارمه غري زوجته(أما مسألة 
. )٣(أمحد عدم اجلواز

:موت الحامل
اختلف الفقهاء يف احلامل متوت، واملروي عن أمحد إن ماتت 

َبل فأخرجته، وال يشق وولدها يتحرك ورجيت حياته سطت عليه القوا َ ْ َ
ًبطنها؛ ألن فيه هتكا حلرمة متيقنة إلبقاء حياة موهومة، فإن مل خيرج 
تركت حىت متوت مث تدفن، وحيتمل أن يشق بطنها إن غلب على 

. )٤(الظن أنه حييا؛ ألن حفظ حرمة احلي أوىل
ذكره يف اإلفصاح كتاب اجلنائز، باب من أحق باإلمامة على امليت )1(
، ووافق يف ذلك اإلمامان أبا حنيفة ومالك يف إحدى الروايات )١/١٤٦(

.عنه، وما بني القوسني ألمحد
اإلفصاح كتاب اجلنائز، باب من أحق باإلمامة على امليت ذكره يف)2(
)١/١٤٩ .(
ذكره يف اإلفصاح كتاب اجلنائز، باب من أحق باإلمامة على امليت )3(
.، ووافق يف ذلك اإلمام أبا حنيفة)١/١٤٦(
).١/٣٧٣(ذكره يف الكايف، يف اجلنائز )4(
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:نقل الميت قبل الدفن
روي عن اختلف الفقهاء يف مسألة نقل امليت قبل الدفن، وامل

أمحد أن نقله إىل غري بلده من غري حاجة مكروه؛ ألنه أذى للميت 
. )١(ولألحياء من غري فائدة
: ًدفن الجنازة ليال

صلى «: جائز، قال ابن عباسًاجلمهور على أن دفن اجلنازة ليال
على رجل بعد ما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل النيب 

. )٢(»ارحة، فصلوا عليهفالن دفن الب: عنه فقالوا
:عدد األموات في القبر

السنة أال يدفن يف القرب الواحد إال ميت واحد، إال إذا دعت 
ن فيقدم آًاحلاجة لذلك، وإن حصل ذلك يقدم أكثرهم حفظا للقر

يف اللحد، وإن استووا بدأ بأفضلهم وبأكربهم، وجيعل بني كل اثنني 
ن اختلفت اجلنائز قدم الرجل منهم يف قرب، وإتراب حاجز وكأن كال

مث الصيب خلفه مث املرأة خلفه، جيعل بني كل اثنني تراب، وجيوز أن 
يدفنوا كالنهر؛ حبيث يكون رأس األول عند رجل الثاين يفصل بينهم 

. )٣(الرتاب

.يلك اإلمام الشافع، ووافق يف ذ)١/٣٧٠(ذكره يف الكايف يف اجلنائز ) 1(
). ١٣٤٠(رواه البخاري ) 2(
. ، ووافق يف ذلك األئمة الثالثة)١/٣٧١(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )3(
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:من سنن الدفن والقبر
: من السنة عند الدفن أن اللحد أفضل من الشق، لقوله - ١

. )١(»غيرنااللحد لنا والشق ل«
: من السنة عند إدخال امليت القرب قول ما ورد عنه - ٢

وعلى سنة «: ، ويف رواية»بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا«
. )٢(»رسول اهللا

من السنة عند الدفن إدخال امليت القرب من جهة رأسه - ٣
سل رسول اهللا «: ورش القرب باملاء بعد دفن امليت، قال أبو رافع

سل رسول اهللا «: ، وقال ابن عباس)٣(»ًا ورش على قربه ماءًسعد

. )٤(»من قبل رأسه
من السنة يف دفن املرأة أن يدخلها القرب أحد حمارمها، أو - ٤

شهدنا بنت : رجل مل يصب من أهله ومل جيامع تلك الليلة، قال أنس
جالس على القرب، فرأيت عينيه رسول اهللا تدفن ورسول اهللا 

فقال أبو »هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟«: فقالتدمعان 

ابن ،)٢٠٠٩(ي، النسائ)١٠٤٥(، الرتمذي )٣٢٠٨(رواه أبو داود )1(
، واملقصود أفضلية اللحد، وأنه لنا حنن املسلمني، وأن الشق )١٥٥٤(ماجه

. لغرينا من األممجائز، وهو 
). ١٥٠٠(ابن ماجه،)١٠٤٦(، الرتمذي )٣٢١٣(رواه أبو داود )2(
). ١٥٥١(ابن ماجهرواه)3(
). ٧٠٥٤(يرواه البيهق)4(
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. )١(فنزل يف قربها فقربها»فانزل في قبرها«: أنا، قال: طلحة
من السنة عند الدفن وضع امليت يف قربه على جنبه األمين - ٥
كومة تراب، مث حتل أوا القبلة، ويوضع حتت رأسه حجر ًمتوجه

. )٢(»ًوأمواتاًكم أحياءالبيت الحرام قبلت... «: العقد، قال 
٦ -

: ا يوطأ، قال ًالكتابة عليه، أو أن يتخذ طريقأوالبنيان أو اجللوس 
جلده إلىألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص «

. )٣(»خير له من أن يجلس على قبر
أن جيصص القرب وأن يقعد «: وقال جابر

، ويف »وأن يكتب عليها وأن توطأ«: ، ويف رواية»عليهعليه وأن يبىن
. )٤(»أو يزاد عليه«: رواية

ات من تراب على ومن السنة عند الدفن حثو ثالث حث- ٧
صلى على جنازة مث أتى قرب إن رسول اهللا «: القرب، قال أبو هريرة

). ١٢٨٥(رواه البخاري )1(
). ٢٧٨٥(رواه أبو داود )2(
). ٩٧١(رواه مسلم )3(
يعنده، النسائوالرواية األوىل) ١٠٥٢(، الرتمذي )٩٧٠(رواه مسلم )4(
ألنه : يبىن باجلص، قيل: والرواية الثانية عنده، وجيصص) ٢٠٢٨، ٢٠٢٧(

رفعه : التجصيص: حمروق قد مسته النار، ومنه اللنب الذي مسته النار، وقيل
ال جيعل فيه : ًيتخذ طريقا، ويزاد عليه أي: عن األرض فهو كالبناء، ويوطأ

.ال يرتفع عن األرضأكثر من الرتاب الذي أخذ من القرب حبيث
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. )١(»ًثاعليه من قبل رأسه ثالاامليت فحث
من السنة حال الدفن عدم السري على القرب بالنعال، قال - ٨

: ًملا نظر رجال ميشي على القبور وعليه نعالن قال رسول اهللا 
فنظر الرجل، فلما »يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك«

. )٢(عرف رسول اهللا 
بعد دفنه إن تيسر؛ من السنة جعل اإلذخر على قرب امليت- ٩

ملا أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني ووضعهما يرجع ذلك لفعله 
، )٣(»لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا«: على القربين، وقال 

ألنه علم حال الرجلني من وقد رد البعض أن ذلك خاص بالنيب 
العذاب، وليس لغريه معرفة ذلك، وأن فعله ذلك كان يف قربين قدميني 

)٤(قول القائلنيىس حال الدفن لقربين جديدين، يف حني يقوولي

إال اإلذخر : ملا ذكر حرمة مكة فقال له العباسبفعل ذلك قوله 

).١٥٦٥(ابن ماجهرواه)1(
، )١٥٦٨(ابن ماجه،)٢٠٤٧(ي، النسائ)٣٢٣٠(رواه أبو داود )2(

. النعل تتخذ من جلد البقر املدبوغ بالقرظ يزال وحيلق شعره: والسبتية
). ١٣٦١(رواه البخاري )3(
، وقد ترجم )١/١٧١(ذكره ابن النجار يف منتهى اإلرادات كتاب اجلنائز )4(

البخاري يف صحيحه بعنوان باب وضع اإلذخر واحلشيش على القرب واستشهد 
وأراد املصنف؛ أي البخاري : 

باإلذخر، وأن املراد استعماله البسيط على هبذكر احلشيش التنبيه على إحلاق
). ١٣٤٩(قم بر) ٣/٢٧٤(القرب وليس التطيب به، يف اجلنائز 



٣٧من أحكام الجنائز والقبور

إال «: -ويف رواية -فإنه لصاغتنا وقبورنا 
.)١(»اإلذخر

ًوعموما فهذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء، وهي مبسوطة 
ه، أما مسألة وضع احلشيش أو الربسيم على القرب ملنع يف كتب الفق

 .
شبه وبدون أمن السنة بعد الدفن تعليم القرب باحلجر وما -١٠

علم قرب عثمان أإن النيب «: كتابة عليه ليعرف أنه قرب، قال أنس
ذلك صيانة القبور عن االمتهان ، ومن )٢(»بن مظعون بصخرة

. بتسويرها، ومنع املارة والبهائم من وطئها
: من السنة بعد الدفن الدعاء للميت فرادى، قال عثمان-١١

استغفروا «: كان النيب إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه، وقال
. )٣(»)وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل(ألخيكم 
تلقني امليت بعد الدفن، وهي اختلف الفقهاء يف مسألة -١٢

يا فالن ابن فالنة، «: أن يقف رجل عند رأس امليت بعد دفنه ويقول

نوع من : ن، واإلذخرواحلداد: ، والقني)١٨٣٤، ١٣٤٩(رواه البخاري )1(
النبات عروقه دقاق طيب الرائحة، ينبت باحلرم يف السهل واجلبل من غري 

.زراعة له
). ١٥٦١(ابن ماجهرواه)2(
، وما بني القوسني زيادة )٩٥١(، مسلم )١٣٢٧(متفق عليه؛ البخاري )3(

). ٣٢٢١(د عند أيب داو



من أحكام الجنائز والقبور ٣٨

ا ًال إله إال اهللا، وأن حممدن ذكر ما خرجت عليه من الدنيا؛ شهادة أا
ا، ا، ومبحمد نبيًا، وباإلسالم دينعبده ورسوله، وأنك رضيت باهللا رب

، وقد اختلف الفقهاء يف ذلك، فمنهم من قال )١(»ًوبالقرآن إماما
، ومنهم من قال بعدم مشروعيته وأنه )٢(جبوازه كاحلنابلة والشافعية

. بدعة؛ لعدم ثبوت ذلك األثر عندهم
اختلف الفقهاء يف مسألة القراءة على القرب بعد الدفن، -١٣

إذا مات أحدكم فال حتبسوه «: وكذلك عند الزيارة، ملا يف اآلثار
سرعوا به إىل قربه، وليقرأ عند رأسه بفاحتة الكتاب وعند رجليه وأ

من دخل املقابر فقرأ سورة يس «: ، وكذلك)٣(»خبامتة البقرة يف قربه

، وذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )٧٩٧٩(رواه الطرباين يف الكبري )1(
، والشوكاين يف نيل األوطار كتاب اجلنائز، باب الدعاء للميت بعد )١/٣٧٤(

. دفنه
، ومنتهى اإلرادات كتاب اجلنائز )١/٣٧٤(ذكره يف الكايف كتاب اجلنائز )2(
وقد سئل ابن تيمية عن التلقني يف ، )٢/٦٠(احملتاج ، ويف مغين)١/١٦٦(

ال بأس به، : قال أمحد وغريه من العلماء): (٣٧٦(ى، يف فتوىالكربىالفتاو
وأمحد، وكرهه يفرخصوا فيه ومل يأمروا به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافع

األقوال فيه ثالثة؛ ): (٣٧٧(، وقال يف فتوى )أصحاب مالك وغريهم
التحقيق أنه جائز ): (٣٧٨(، وقال يف فتوى )احةاالستحباب والكراهة واإلب

وأما تلقينه بعد ): (٢/٢١٥(، وقال ابن مفلح يف الفروع )وليس بسنة راتبه
، وجممل تلك األقوال اجتهادات ليس عليها دليل )دفنه فاستحبه األكثرون

صحيح صريح، لذا ردت عند أكثر العلماء الذين قالوا حىت وإن ثبت األثر 
. حايب يف أقوى حاالتهفهو اجتهاد ص

). ١٣٦١٣(رواه الطرباين يف الكبري )3(



٣٩من أحكام الجنائز والقبور

، وقد )١(»خفف اهللا عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات
قال جبواز القراءة على القرب الكثري من الفقهاء؛ احلنابلة والشافعية 

، فهي حمل خالف، والقراءة )٣(، فيما كره ذلك املالكية)٢(واحلنفية
. )٤(على القبور بدعة ال أصل هلا يف أصح األقوال) الدائمة(الراتبة 

من السنة عند زيارة القبور بعد الدفن قول الدعاء املأثور -١٤
السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء «: وهو قولهعنه 

السالم على أهل الديار من «: و قوله ، أ)٥(»اهللا بكم الحقون
المؤمنين والمسلمين، ويرحم اهللا المستقدمين منا والمستأخرين، 

أسأل اهللا لنا «: ، ويف رواية زيادة»وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون

هذا األثر ذكره ابن جنيم واستشهد به يف البحر الرائق يف اجلنائز، فصل )1(
). ٢/٣٤٣(السلطان أحق بصالته 

احملتاج يف اجلنائز ، ويف مغين)٢/٣٤٣(ذكره يف البحر يف اجلنائز )2(
، ويف منتهى اإلرادات يف اجلنائز )١/٣٧٧(، ويف الكايف يف اجلنائز )٢/٥٧(
القراءة بعد الدفن ): (٣٧٧(ىالكربى، وقال ابن تيمية يف الفتاو)١/١٧١(

، وقال ابن مفلح يف الفروع )مأثورة يف اجلملة، وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر
وال : (، وقال)على القرب ويف املقربةةوال تكره القراء): (٢/٢٣٧(يف اجلنائز 

، وأساس )واختاذ املصاحف عند القبور للقراءة بدعة: (، وقال)دفنهره وقـتتك
اختالف الفقهاء يف هذه املسألة أن جممل أقواهلا اجتهادات مل يثبت فيها دليل 

. صحيح صريح، لذا ردها الكثري منهم
). ١/١٥٩(ذكره يف جواهر اإلكليل يف اجلنائز )3(
). ٣٨٣(رقم ىو، ابن تيمية، فتىالكربىالفتاو)4(
). ٢٤٩(رواه مسلم )5(



من أحكام الجنائز والقبور ٤٠

. )١(»ولكم العافية
١٥-

: وضع السرج على املقابر، قال ابن عباساملساجد عليها، وعدم
زائرات القبور، واملتخذين عليها املساجد لعن رسول اهللا «

، ومسألة زيارة النساء للقبور خمتلف فيها، واجلمهور على )٢(»والسرج
.عدم الزيارة

: نبش القبر والدفن قبل التحلل
اجلمهور على أن نبش القرب من غري ضرورة حرام، واملروي عن 
أمحد أنه حيرم من غري ضرورة، وكما حيرم دفن امليت على أخيه امليت 

ًقبل أن يتحلل امليت السابق ويصري ترابا
)٣( .

: من السنن بعد الدفن
من السنة بعد املوت مواساة ومساعدة أهل امليت بصنع - ١

ًاصنعوا آلل جعفر طعاما، «: ملا مات جعفرالطعام هلم، لقوله 

). ٩٧٥، ٩٧٤(رواه مسلم )1(
ابن ماجه،)٢٠٤٢(ي، النسائ)٣٢(، الرتمذي )٣٢٣٦(رواه أبو داود )2(
يف إحدى ) ١/٣٧٦(، وذكره صاحب الكايف يف اجلنائز )١٥٧٥، ١٥٧٤(

نة، الروايات عن أمحد أنه جيوز زيارة النساء للقبور إن مل يكن هناك ضرر وفت
. الرمحني اهللا عنها زارت قرب أخيها عبدوألن عائشة رض

). ١/١٦٧(اإلرادات يف اجلنائز ىذكره يف منته)3(



٤١من أحكام الجنائز والقبور

كنا نرى : (ي، وقال جرير البجل)١(»يشغلهمفإنه قد أتاهم أمر
.)٢()أهل امليت وصنعة الطعام من النياحةإىلاالجتماع 

ملا معرفة أن املوت خري للعبد يف مجيع األحوال، لقوله - ٢
يا رسول : قالوا»مستريح أو مستراح منه«: مرت جنازة فقال 

ن يسترح من العبد المؤم«: اهللا، ما املسرتيح واملسرتاح منه؟ فقال
نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبالد والشجر 

. )٣(»والدواب
من السنة بعد املوت عدم سب األموات لثالثة أسباب؛ - ٣

كون سبهم غيبة ومعصية هللا : عدم الفائدة من سبهم، والثاين: األول
لكالم إيذاء األحياء من أقارب امليت، ويف النهاية فا: تعاىل، والثالث

ما عملوا يف إىل
ال تسبوا األموات؛ فإنهم «: ا، وقد قال ا كان أو شرًدنياهم، خري
ال تسبوا األموات فتؤذوا «: ، وقال )٤(»ما قدمواإلىقد أفضوا 

.)٥(»األحياء

).١٦١٠(ابن ماجه،)٩٩٨(، الرتمذي )٣١٣٢(رواه أبو داود )1(
، واملقصود أن يصنع أهل امليت الطعام ملن )١٦١٢(ابن ماجهرواه)2(

. ن أن يواسوهم هم ويصنعون هلم الطعاممًاجتمع عندهم من املعزين بدال
). ٩٥٠(، مسلم )٦٥١٢(متفق عليه؛ البخاري )3(
). ١٣٩٣(رواه البخاري )4(
). ١٩٨٢(رواه الرتمذي )5(



من أحكام الجنائز والقبور ٤٢

من السنة إن ذكر امليت أن يذكر خبري وتذكر حماسنه - ٤
ف عن مساوئه، فذكر احملاسن جمال لالقتداء وإدخال السرور ويك

على ذويه، وذكر املساوئ ليس منه أي فائدة سوى إيذاء األقارب 
اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن «: األحياء، وقد قال 

. )١(»مساويهم
: من السنن في التعزية

قال اإلمامان الشافعي وأمحد مبشروعية التعزية قبل الدفن - ١
. وبعده

. قال األئمة مالك والشافعي وأمحد اجللوس للتعزية مكروه- ٢
قال اإلمام أمحد يف التعزية إن شئت أخذت بيد املعزي وإن - ٣

). املصافحة حال التعزية: أي(شئت مل تأخذ بيده 
. ِّكره اإلمام أمحد التعزية عند القرب إال ملن مل يعز قبل ذلك- ٤
. ية بعد ثالثة أيامكره اإلمام أمحد التعز- ٥
قال اإلمام أمحد ال بأس باجللوس قرب دار امليت التباع - ٦

. اجلنازة أو قد خيرج وليه فيعزيه
ًقال الفقهاء جبواز تعزية غري املسلم وال سيما إن كان رمحا- ٧ َِ .
ليس للتعزية لفظ معني، وقد اتفق العلماء على لفظني؛ - ٨

). ١٠١٩(، الرتمذي )٤٩٠٠(رواه أبو داود )1(



٤٣من أحكام الجنائز والقبور

أجرك وأحسن عزاك وغفر أعظم اهللا «لفظ خاص باملؤمن وهو 
، وال »أعظم اهللا أجرك وأحسن عزاك«: ، وللقريب غري املسلم»مليتك

، بل يعزى بأي لفظ »أعظم اهللا أجرك«: يقال للكافر غري القريب
. آخر

:من بدع الجنائز والقبور والمآتم
وهي األقوال واألفعال اليت تصدر من البعض ومل يرد عن النيب 

 ًاملقصد منها حسنا إال أن الطريقة خطأ، فال فعلها، حىت وإن كان
اهللا تعاىل مبا هو خطأ، وهي على هذا األساس تعد إىليتعبد 

: خمالفات شرعية، ومنها
١ -

. وقراءة الفاحتة عليه
اليت تقال قبل ) وحدوه(من البدع أثناء محل اجلنازة مقولة - ٢

. ع اجلنازةوض
حال محل ) ماذا تقولون عنه(من البدع قبل الدفن مقولة - ٣

. اجلنازة ووضعها
من البدع يف الدفن ارتفاع القرب أكثر من شرب عن مستوى - ٤
. األرض
يا فالن، بلغ : من البدع بعد الدفن توديع امليت؛ كقول- ٥

).ًناس ممن مات سابقا(السالم على فالن وفالن 



من أحكام الجنائز والقبور ٤٤

بعد الدفن وضع حجر على القرب يكتب فيه اسم من البدع - ٦
امليت وتاريخ ميالده وتاريخ وفاته، وقد يكتب فيه بعض النعي أو 
الشعر والرثاء، وقد يكتب غري ذلك، وهذا األمر مأخوذ من صنيع 

نهى «: العجم غري املسلمني كاليهود والنصارى يف قبورهم، قال جابر
. )١(»...عليهاأن تجصص القبور وأن يكتبرسول اهللا 

من البدع يف الدفع دفن امليت داخل تابوت، وقد يدفن - ٧
. التابوت كما هو حتت الرتاب أو فوقه، وهذا من فعل الكفار

من البدع يف املآمت تشغيل شريط قرآن أو إحضار شيخ يقرأ - ٨
. طيلة أيام العزاء

ت من البدع يف املآمت قراءة اخلتمة واخلتمتني على روح املي- ٩
ًبطريقة خاطئة متاما، كتوزيع القرآن على احلاضرين حبيث يقرأ كل 

.شخص منهم نصيبه
لمعزين، وهو من البدع يف املآمت عمل عشاء يقدم ل-١٠

ملا جاء نعي جعفر حني قتل : اهللا بن جعفرخالف السنة، قال عبد
ًاصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتاهم ما «: قال النيب 

أهل إىلكنا نعد االجتماع : (اهللاير بن عبد، وقال جر)٢(»يشغلهم

). ١٠٥٢(رواه الرتمذي )1(
). ١٦١٠(ابن ماجه،)٩٩٨(، الرتمذي )٣١٣٢(رواه أبو داود )2(



٤٥من أحكام الجنائز والقبور

صنع الطعام : ، واملعىن)١()امليت وصنعة الطعام بعد دفنه من الناحية
. للمعزين

من البدع يف املآمت استمرارها أكثر من ثالثة أيام، وقد -١١
. ًتصل إىل أربعني يوما عند أقوام

لرمبا كانت من البدع يف زيارة القبور زيارة النساء للقبور، و-١٢
. زيارات مجاعية للرجال مع النساء

من البدع يف زيارة القبور زيارة قرب امليت يف نفس اليوم -١٣
الذي مات فيه من األعوام املقبلة، ولرمبا صاحب تلك الزيارة إهداء 

. ه، وهذا من فعل الكفاربشأامليت الورود وما 
موات من البدع يف زيارة القبور طلب املعونة من األ-١٤

ا ذهب يطلب من صاحب ً
ًالقرب ما أمهه، وهذا أمر خطري يوصل املسلم إىل الشرك باهللا شركا 

. أكرب خيرجه من امللة
من البدع يف زيارة القبور السجود لصاحب القرب أو -١٥

ًجعل القرب مزارا؛ كقبور األولياء وأهلأوالطواف حول القرب 
. الكرامات املنتشرة، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

: عذاب القبر ونعيمه

). ١٦١٢(ابن ماجهرواه)1(



من أحكام الجنائز والقبور ٤٦

اعلم أخي املسلم أن القرب أول منزل من منازل اآلخرة؛ فهو إما 
روضة من رياض اجلنة، وإما حفرة من حفر النريان والعياذ باهللا، 

تلف وعذاب القرب ثابت بالوحيني ليس فيه مراء، غري أن كيفيته خت
ًباختالف الدار، فدار الدنيا ليست كدار الربزخ قطعا، وقد شرع اهللا 

لو أن «: تعاىل دفن األموات رمحة هلم ولألحياء من بعدهم، قال 
. )١(»ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القبر

ولذلك فالواجب على املؤمن أن حيسب حساب اليوم الذي 
ا فيه بعمله، وإذا كان يرى نفسه اليوم ً

فوق األرض فهو يف الغد حتت األرض، ال ينفعه إال عمله الذي قدم، 
حىت ذووه الذين صحبوه للقرب وهم يقفون على رأسه حال دفنه ال 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع «: ينفعونه بشيء، قال 
عبد إذا وضع في قبره إن ال«: ، ويف رواية»خفق نعالهم إذا انصرفوا

وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيقعدانه، 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول : فيقوالن له

انظر إلى مقعدك من النار، : أشهد أنه عبد اهللا ورسوله، فيقال له
فيراهما«: قال نيب اهللا »ًقد أبدلك اهللا به مقعدا من الجنة

. )٢(»ًجميعا
إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة «: وقال 

). ٢٨٦٨(رواه مسلم )1(
). ٢٨٧٠(رواه مسلم )2(



٤٧من أحكام الجنائز والقبور

والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان أهل النار 
هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم : ثم يقال«: قال»فالنار

. )١(»القيامة
والسعيد من أهلمه اهللا تعاىل الثبات عند السؤال يف القرب كما 

إذا سئل في القبر يشهد أال إله إال اهللا وأن إن المسلم«: قال 
ِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول ﴿: محمد رسول اهللا فذلك قول اهللا ِ َّْ َ َُْ ُ َ َ ِ ُ َّ ُ َِّ

ِالثابت في الحياة الدنـيا وفي اآلخرة َِ ِ َ ْ َّْ ِ َِ َ َ َْ ُّ ِ ، والشقي من خذل )٢(»﴾ِ
، اًا، فكب على وجهه والعياذ باهللا، وكان خربه جحيمًوحار جواب
. ا، أعاذنا اهللا من ذلك، اللهم آمنيًا أليمًويرزقه عذاب

:مآل األرواح بعد الموت
؛ هل )مصري األرواح بعد املوت(ًاختلف الفقهاء قدميا يف مسألة 

إىلاجلنة أو النار، أم إىلهي تسكن القبور مع األجساد، أم تذهب 
ه اهللا وقد عدها ابن القيم رمح! ؟... عليني وإىل أسفل سافلني، أو

. تعاىل يف كتابه الروح، حىت ذكر حوايل عشرة أقوال مروية
واملهم يف املوضوع أن الفقهاء اختلفوا يف مسألة زيارة قبور 

نبشت بعد فرتة يغلب الظن فيها أن امليت حتلل فيها ليدفن غريه يف 

. بالليل والنهار: يالغداة والعش) ٢٨٦٧(مسلم )1(
). ٤٦٩٩(البخاري )2(



من أحكام الجنائز والقبور ٤٨

. ننفس املكا
. واخلالصة أن روح امليت متعلقة باملكان الذي دفن فيه



٤٩من أحكام الجنائز والقبور

المراجع
:كتب الفقه
:فقه حنفي

).١(البحر الرائق، ابن جنيم، دار الكتب العلمية ط - ١
.االختيار لتعليل املختار، املوصلي احلنفي، دار األرقم- ٢
، دار الكتب العلمية اهلداية شرح بداية املهتدي، املرغيناين- ٣

).١(ط 
:فقه مالكي

). ١(شرح املوطأ، الزرقاين، دار الكتب العلمية ط - ١
.جواهر اإلكليل، اآليب، دار الكتب العلمية- ٢
). ١(التلقني، البغدادي، دار الكتب العلمية ط - ٣

:فقه شافعي
.األم، اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية- ١
). ١(ية ط مغين احملتاج، الشربيين، دار الكتب العلم- ٢

:فقه حنبلي
). ١(الكايف، ابن قدامة، دار الكتب العلمية ط - ١
.منتهى اإلرادات، ابن النجار، عامل الكتب- ٢



من أحكام الجنائز والقبور ٥٠

ائق املنتهى، البهويت، دار خضر إرشاد أويل النُّهى لدق- ٣
). ١(ط

اإلفصاح عن معاين الصحاح، ابن هبرية، دار الكتب العلمية -
).١(ط 

). ١(بن رشد، دار الكتب العلمية ط -
. الفتاوى الكربى، ابن تيمية، دار الكتب العلمية-
. نيل األوطار، الشوكاين، دار اجليل-

:كتب الحديث
. الكتب الستة-
. سنن النسائي الكربى-
. مسند اإلمام أمحد-
.املستدرك على الصحيحني احلاكم-
. معجم الطرباين الكبري-
. الكربى البيهقيالسنن-
. سنن الدارقطين-



٥١من أحكام الجنائز والقبور

الخاتمة 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

.وعلى آله وصحبه وسلم-رسول اهللا -وسيد املرسلني 
فاعلم أخي القارئ أن املوت حق ال مرية فيه، وال أحد منا 

قربه، يدري من سيغسله، ومن سيحمله، ومن سيصلي عليه، ومن سي
ومن سيدفنه، وال أحد منا يدري مىت سيموت، ويف أي أرض منيته، 

. وعلى أي حال وفاته
ولذلك فليعلم املسلم أن القرب صندوق العمل، وأنه ال سبيل 

. لعمران دار األخرى إال مبا عمل يف الدار األوىل
وال ينبغي عليه أن يفرط ويتهاون حىت يفجأه املوت ويقطعه 

.وال قوة إال باهللا العلي العظيمالفوت، وال حول 
خالد بن حممد عطية 
٠٥٤٧٩٩٥١١


