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ال  أن  وأشهد  ااهللا،  رسول  على  والسالم  والصالة  هللا،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله 

وبــعــد..

«١- يــجــب دفـــن الــمــيــت – أي مــــواراة جــيــفــتــه فــي حــفــرة – بــحــيــث ال 
تــنــبــشــه الــســبــاع، وال تــخــرجــه الــســيــول الــمــعــتــادة، وال خــالف في 
ـــا»(١)، قــال تعالى:  ــا ضـــروريً ذلــك، وهــو ثــابــت فــي الــشــريــعــة ثــبــوتً
وفــي  ا،  كـــافـــرً كـــان  لــو  حــتــى   ،[٢١ [عــبــس:   ﴾v  u  t  s﴿

حديثان: ذلك 

طــلــحــة  أبـــو  مــنــهــم  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أصــحــاب  مــن  جــمــاعــة  عــن  األول: 
ـــةٍ  ـــعَ بَ رْ ـــأَ بِ رٍ  ــــدْ بَ ــــومَ  يَ ــــرَ  مَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـــبِـــيَّ  نَ نَّ  لـــه: «أَ والـــســـيـــاق  األنـــصـــاري 
ـــنْ  مِ  (٣) يٍّ فِي طَوِ ـــوا  فُ ـــذِ ـــقُ فَ ـــشٍ  يْ ـــرَ قُ  (٢) يدِ نَادِ نْ صَ مِ ــــالً  جُ رَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ وَ

الروضة الندية (٤٣٩/١).   (١)
غريب  فــي  النهاية  صنديد.  غالب  عظيم  وكــل  ورؤســاؤهــم،  وعظماؤهم  أشــرافــهــم  هــم   (٢)

الحديث (٥٥/٣).
البئر المطوية بالحجارة.  (٣)





٦٢٢
.(١)  « بِثٍ خْ مُ بِيثٍ  خَ رٍ  بَدْ اءِ  طْوَ أَ

ـــكَ  ـــمَّ عَ نَّ  إِ ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــيِّ  ـــبِ لِـــلـــنَّ ــــتُ  ــــلْ قُ قـــــال:  عـــلـــيگ  عــــن  لـــثـــانـــي:  ا
ــنَّ  ثَ ــدِ ــحْ تُ الَ  ــمَّ  ثُ  ، بَاكَ ارِ أَ وَ بْ فَ هَ «اذْ  : ــالَ قَ  ، ــاتَ مَ دْ  الَّ قَ يْخَ الضَّ الشَّ
 ، ــتُ ــلْ ــتَــسَ ــاغْ فَ نِــي  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ئْتُهُ جِ تُهُ وَ يْ ارَ بْتُ فَوَ هَ فَذَ ــنِــي»،  تِــيَ ــأْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  ــئً ــيْ شَ

 .(٢ ــا لِــي( عَ دَ وَ
يــجــب  فـــإنـــه  يـــتـــحـــرك،  حـــي  والـــولـــد  الـــحـــامـــل  الـــمـــرأة  مـــاتـــت  إذا   -٢  

 : 9 8 7 6﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه  إخـــراجـــه 
.[٣٢ [الــمــائــدة:   ﴾;

بــل  الــمــســلــم،  مـــع  الـــكـــافـــر  وال  الـــكـــافـــر،  مـــع  الــمــســلــم  يـــدفـــن  ال   -٣ »
يـــدفـــن الـــمـــســـلـــم فــــي مـــقـــابـــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن، والــــكــــافــــر فــــي مـــقـــابـــر 
األمــر عــلــى عــهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، واســتــمــر  الــمــشــركــيــن، كــذلــك كــان 
مــقــابــر  إفراد  عــلــى  عــمــلــيــا  ا  إجماعً هذا  فــكــان  هذا،  عــصــرنــا  إلى 

الــمــســلــمــيــن عــن مــقــابــر الــكــافــريــن.
الــخــصــاصــيــة  ابـــن  بــشــيــر  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   رو
 : الَ قَ فَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ بُورِ  بِقُ رَّ  مَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولَ  سُ رَ ي  اشِ مَ أُ نَا  أَ ا  يْنَمَ بَ قال: 
 : ــالَ ــقَ فَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــورِ الْ ــبُ ــقُ ـــرَّ بِ ـــمَّ مَ ا»، ثُ ـيــرً ــثـِ كَ ا  ـــرً ـــيْ ءِ خَ الَ ــــؤُ ــبَــقَ هَ سَ ـــدْ  ـــقَ «لَ

صحيح البخاري برقم ٣٩٧٦ ، وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.   (١)
سنن أبي داود برقم ٣٢١٤، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (٢)

برقم ٢٧٥٣. 

٦٢٢HQI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٢٣
بــيــن  الــتــفــريــق  عــلــى  هـــذا  فـــدل   .(١ ا»( ـــثِـــيـــرً كَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ءِ  الَ ــــؤُ هَ كَ  رَ دْ أَ ـــدْ  ـــقَ «لَ

 .(٢ قــبــور الــمــســلــمــيــن وقــبــور الــمــشــركــيــن»(

الــمــوتــى  يــدفــن  كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  ألن  الــمــقــبــرة؛  فــي  الــدفــن  الــســنــة   -٤ »
فـــي مـــقـــبـــرة الـــبـــقـــيـــع كـــمـــا تـــواتـــرت األخـــبـــار بـــذلـــك، ولــــم يــنــقــل 
تــواتــر  مــا  إال  الــمــقــبــرة  غــيــر  فــي  دفـــن  أنـــه  الــســلــف  مــن  أحـــد  عــن 
عــلــيــه  خــصــوصــيــاتــه  مــن  وذلـــك  حــجــرتــه  فــي  دفــن  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

.(٣ الــصــالة والــســالم»(

يــنــقــلــون  وال  اســتــشــهــادهــم  مــواطــن  فــي  الــمــعــركــة  شــهــداء  يــدفــن   -٥
جابر  حديث  من  مسنده  في  أحمد  اإلمام   رو المقابر،  إلى 
ـــى  لَ إِ يـــنَـــةِ  ـــدِ ـــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــولُ  سُ رَ جَ  ــــرَ قـــال: «خَ اهللا  عــبــد  ابـــن 
الَ  ـــرُ  ـــابِ جَ ـــا  يَ  : اهللاِ ـــدُ  ـــبْ عَ بِــــي  أَ لِـــي  ـــــالَ  قَ وَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــاتِـــلَ ـــقَ لِـــيُ ـــيـــنَ  كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا
ـــى  لَ إِ ــمَ  ــلَ ــعْ تَ ــى  ــتَّ حَ  ، ـةِ يــنـَ ــدِ ــمَ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ي  ـــارِ ـــظَّ نَ فِـــي  ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ
ي  ــدِ ــعْ بَ لـِـي  ـاتٍ  ــنـَ بَ كُ  ــــرُ تْ أَ ـــي  نِّ أَ الَ  ـــوْ لَ واهللاِ  ــي  نِّ ــإِ فَ ـــا،  نَ ـــرُ مْ أَ ــيــرُ  ــصِ يَ ــا  مَ
ذْ  إِ  ، يــنَ ــارِ الــنَّــظَّ فِــي  ــا  نَ أَ ــنَــا  ــيْ ــبَ فَ  : ــالَ قَ  ، يَّ ــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــتَــلَ  ــقْ تُ نْ  أَ ــبْــتُ  ــبَ َحْ ألَ
ــتْ  ــلَ خَ ــدَ فَ  ، حٍ لَى نَاضِ عَ ــا  ــمَ ــهُ ــتَ لَ ــادِ عَ ــالِــي  خَ وَ بِــي  ــأَ بِ ــتِــي  ــمَّ عَ تْ  ــاءَ جَ
ــادِي:  ــنَ يُ ـــلٌ  جُ رَ ــقَ  ــحِ لَ ذْ  إِ ــا،  نَ ــرِ ــابِ ــقَ مَ فِــي  ــا  ــمَ ــهُ ــنَ فِ ــدْ لِــتَ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ الْ ــا  ــمَ ــهِ بِ
سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٢٣٠ برقم  داود  أبي  سنن  صحيح   (١)

أبي داود برقم ٢٧٦٧. 
فتاو اللجنة الدائمة باختصار برقم ١٨٤١.   (٢)

أحكام الجنائز ص١٧٤.   (٣)



٦٢٤
ــا  ـوهَ ـنـُ فـِ ــتَــدْ فَ ــى،  ــتْــلَ ــقَ ـالْ بـِ ـــوا  ـــعُ جِ ـــرْ تَ نْ  أَ ـــمْ  كُ ـــرُ مُ ـــأْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـيَّ  ـبـِ الــنـَّ نَّ  إِ الَ  أَ
ــثُ  ــيْ حَ ــا  ــمَ ـاهُ ــنـَّ فَ ــدَ فَ ــا  ــمَ ــهِ بِ ـا  ــنـَ ــعْ جَ ــرَ فَ  ، ــتْ ـلَ ــتـِ قُ يْثُ  ا حَ هَ عِ ارِ صَ فِي مَ

   .(١ )« ــتِــالَ قُ
الــلــيــل  أو  الــمــضــيــقــة،  الـــثـــالث  األوقـــــات  فـــي  الـــمـــيـــت  يـــدفـــن  ال   -٦
عــقــبــة  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   رو لــــضــــرورة،  إال 
ــا  ــانَ ــهَ ــنْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ ـــاتٍ  ـــاعَ سَ ثُ  ــــالَ قـــال: «ثَ عــامــر  ابـــن 
ـــعُ  ـــلُ ـــطْ تَ ـــيـــنَ  حِ ــــا:  ــــانَ تَ ــــوْ مَ نَّ  بُرَ فِيهِ قْ نْ نَ أَ وْ  أَ  ، ـــنَّ ــيـــهِ فـِ ـــيَ  ـــلِّ ـــصَ نُ نْ  أَ
 (٢ ) ةِ يرَ ائِمُ الظَّهِ ومُ قَ قُ يَ ـــيـــنَ  حِ وَ  ، ـــعَ ـــفِ تَ ـــرْ تَ تَّى  ةً حَ غَ ازِ سُ بَ مْ الشَّ
ــتَّــى  حَ وبِ  ــرُ ــغُ لِــلْ سُ  مْ يَّفُ الشَّ ينَ تَضَ حِ وَ  ، ــسُ ــمْ الــشَّ ــيــلَ  ــمِ تَ ــتَّــى  حَ

  .(٣ )« بَ ــرُ ــغْ تَ
جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   رو فــقــد  الــلــيــل،  وأمــا 
ابِهِ  حَ صْ أَ نْ  مِ الً  جُ رَ رَ  كَ ا، فَذَ مً وْ يَ طَبَ  خَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ نَّ  «أَ اهللا:  عبد  ابن 
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ الــنَّ رَ  جَ ، فَزَ يْالً بِرَ لَ قُ ، وَ يْرِ طَائِلٍ غَ ــنٍ  ــفَ كَ فـِـي  ــنَ  ــفِّ ــكُ فَ  ، ــبـِـضَ قُ
ــانٌ  ــسَ نْ إِ ــرَّ  ــطَ ــضْ يُ نْ  أَ إِالَّ   ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــى  ــلَّ ــصَ يُ ــتَّــى  حَ ــلِ  ــيْ ــالــلَّ بِ لُ  جُ بَرَ الرَّ قْ نْ يُ أَ

  .(٤ )« لِــكَ ذَ ــى  لَ إِ
ـــا،  ولـــــذا اخـــتـــلـــف الـــعـــلـــمـــاء، فـــمـــنـــهـــم مــــن قــــال بــــالــــجــــواز مـــطـــلـــقً

(٤١٩/٢٣-٤٢٠) برقم ١٥٢٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (١)
في  ظــل  الظهيرة  فــي  للقائم  يبقى  ال  حين  ومعناه  الشمس،  اســتــواء  حــال  الظهيرة:  قائم   (٢)

المشرق وال في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (٣٥٤/٦). 
برقم ٨٣١.   (٣)
برقم ٩٤٣.   (٤)

٦٢٤HQI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٢٥
ومــنــهــم مــن قــال أنــه مــكــروه، وذهـــب ابــن حــزم إلــى الــتــحــريــم. قــال 
وعــلــي   ، لـــيـــالً دفـــن  بــكــر  أبـــو  وقــــال:  بـــذلـــك،  بـــأس  ال  أحـــمـــد:  اإلمــــام 
وحــديــث عــائــشــةڤ: ســمــعــنــا صــوت الــمــســاحــي   ، دفــن فــاطــمــة لــيــالً
وعائشة  عثمان  ليالً  فن  دُ وممن  النبيملسو هيلع هللا ىلص،  دفن  في  الليل  آخر  من 

وابــن مــســعــود.. وغــيــرهــم.
لـــــنـــــووي: «الــــمــــقــــصــــود تـــعـــمـــد تـــأخـــيـــر الــــدفــــن إلـــــى هـــذه  قـــــال ا
فــال  تــعــمــد  بـــال  األوقـــــات  هـــذه  فـــي  الـــدفـــن  وقـــع  إذا  فـــأمـــا  األوقـــــات، 

 .(١ يــكــره»(
واهللا  ذلك   في  يقال  أن  ينبغي  «والذي  القيم۴:  ابن  قال 
أعلم، أنه متى كان الدفن ليالً ال يفوت به شيء من حقوق الميت، 
وإن  الـــجـــواز،  أحــاديــث  تـــدل  وعــلــيــه  بـــه،  بـــأس  فــال  عــلــيــه،  والــصــالة 
ــهــي  والــصــالة عــلــيــه وتــمــام الــقــيــام عــلــيــه، نُ كــان يــفــوت بــذلــك حــقــوقــه 

.(٣ )(٢ وبــاهللا الــتــوفــيــق»( يــدل الــزجــر.  عــن ذلــك، وعــلــيــه 
الضرورة،  عند  واحد  قبر  في  أكثر  أو  االثنين  دفن  في  حرج  ال   -٧
البخاري  رواه  ما  منها:  أحاديث  ذلك  وفي  أفضلهم،  ويقدم 
ـــانَ  قـــال: «كَ اهللاک  عــبــد  بـــن  جــابــر  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي 
بٍ  ــــوْ ثَ فِــــي  ـــــدٍ  حُ أُ ـــى  ـــلَ ـــتْ قَ ــــنْ  مِ ـــنِ  ـــيْ ـــلَ جُ الـــرَّ ـــنَ  ـــيْ بَ ـــعُ  ـــمَ ـــجْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـــيُّ  ـــبِ لـــنَّ ا

شرح صحيح مسلم (٣٥٤/٦-٣٥٥).  (١)
تهذيب سنن أبي داود ص ٢١٧.  (٢)

من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ األلباني۴ ص١٧٦-١٨٠.  (٣)



٦٢٦
ــهُ  ــيــرَ لَ شِ ا أُ ذَ ـــإِ فَ  ،« آنِ ــرْ ــقُ ـلْ ا لـِ ـــذً خْ ــثَــرُ أَ كْ ــمْ أَ ــهُ يُّ : «أَ ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ، ثُ ـــدٍ احِ وَ
يــدل  وهـــذا   .(١ )« ـــبِـــهِ ـــاحِ صَ بْلَ  دِ قَ فِي اللَّحْ ـــهُ  مَ ـــدَّ قَ ـــا  ـــمَ هِ ـــدِ حَ أَ ـــى  لَ إِ

عــلــى فــضــل حــامــل الــقــرآن عــلــى غــيــره.
جــمــع األقـــارب فــي مــقــبــرة واحـــدة حــســن لــمــا رواه أبــو داود في   -٨
 ، ــونٍ ــعُ ــظْ ــنُ مَ ــانُ بْ ــمَ ــثْ ـــاتَ عُ ــا مَ ــمَّ ســنــنــه مــن حــديــث الــمــطــلــب قــال: لَ
 ، ــرٍ ــجَ ــهُ بِــحَ تِــيَ ــأْ نْ يَ ــالً أَ جُ ــرَ الــنَّــبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَ مَ ــأَ ، فَ فِــنَ ــدُ تِــهِ فَ ــنَــازَ جَ بِــجَ ــرِ خْ أُ
نْ  رَ عَ سَ حَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ اهللاِ ـــــولُ  سُ رَ ـــا  ـــهَ ـــيْ لَ إِ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ـــهُ ـــلَ ـــمْ حَ ــعْ  ــطِ ــتَ ــسْ يَ ـــمْ  ـــلَ فَ
لِـــكَ  ذَ نِي  بِرُ ي يُخْ الَ الَّذِ قَ  : ــلِــبُ ــطَّ ــمُ الْ ــــالَ  قَ  : ـيــرٌ ــثـِ كَ ــــالَ  -قَ ـــيْـــه  اعَ رَ ذِ
ـــــــيْ  اعَ رَ ــــاضِ ذِ ــــيَ ـــــى بَ لَ ــــرُ إِ ــــظُ نْ ــــي أَ نِّ ــــأَ : كَ ــــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص، قَ ــــــــــولِ اهللاِ سُ ـــــنْ رَ عَ
ــنْــدَ  عِ ــا  ــهَ ــعَ ضَ ــوَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمَ حَ ــمَّ  ثُ ا،  مَ نْهُ رَ عَ سَ ينَ حَ حِ ملسو هيلع هللا ىلص،  ــــولِ اهللاِ سُ رَ
ــنْ  ـــاتَ مِ ــنْ مَ ــهِ مَ ــيْ فِــــنُ إِلَ دْ أَ ـــي، وَ خِ ــرَ أَ ــبْ ــا قَ ــمُ بِــهَ ــلَّ ــعَ تَ : «أَ ـــالَ قَ ، وَ ــــهِ سِ أْ رَ

لِي»(٢). هْ أَ
حــســن  الـــدفـــن  فـــي  األقـــــارب  «وجـــمـــع   :۴ قـــدامـــة  ابـــن  قـــال 
ـــنْ  ــــاتَ مِ ــــنْ مَ ــــهِ مَ ــــيْ لَ إِ فِــــــنُ  لـــقـــول الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص لــعــثــمــان بـــن مـــظـــعـــون: «أدْ

.(٤ وألن ذلــك أســهــل لــزيــارتــهــم وأكــثــر لــلــتــرحــم عــلــيــهــم(  .(٣ ــلِــي»( هْ أَ
تــعــمــيــق الــقــبــر وتــوســيــعــه، ويــجــب إعـــمـــاق الــقــبــر وتــوســيــعــه، وفــيــه   -٩

برقم ١٣٤٣، ورقم ١٣٤٨.   (١)
برقم ٣٢٠٦، وحسنه الشيخ األلباني ۴ كما في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٥.  (٢)

تقدم تخريجه.  (٣)
المغني (٤٤٢/٣).  (٤)

٦٢٦HQI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٢٧
حديثان:

قال:  عامر  بن  هشام  حديث  من  سننه  في  داود  أبو  رواه  األول: 
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــدٍ حُ أُ مَ  ــوْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ ــارُ  ــصَ نْ األَ تِ  ــاءَ جَ
وا  ــــرُ ــــفِ «احْ  : ـــــالَ قَ ــــا،  نَ ــــرُ مُ ــــأْ تَ ـــفَ  ـــيْ ـــكَ فَ  ، دٌ هْ جَ حٌ وَ رْ نَا قَ ابَ صَ أَ
 : »، قِــيــلَ ــبْــرِ لْــقَ فِــي ا ــةَ  ثَ الــثَّــالَ ــيْــنِ وَ ــلَ جُ الــرَّ ــوا  ــلُ ــعَ اجْ ــوا، وَ ــعُ سِ وْ أَ وَ
بِــي  ــيــبَ أَ صِ : أُ ــالَ ــا»، قَ آنً ــرْ ــمْ قُ هُ ــرُ ــثَ كْ : «أَ ــالَ ؟ قَ مُ ــدَّ ــقَ يُ ــمْ  ــهُ يُّ ــأَ فَ

.(١ ــدٌ ( احِ وَ  : ــالَ وْ قَ - أَ ــنَــيْــنِ ثْ ا ــيْــنَ  ــرٌ بَ ــامِ ــئِــذٍ عَ مَ ــوْ يَ
ــهِملسو هيلع هللا ىلص  ـــولِ الــلَّ سُ ــعَ رَ ــنَــا مَ جْ ــرَ عــن رجــل مــن األنــصــار قــال: خَ الــثــانــي: 
لَسَ  فَجَ بِــي،  أَ ــعَ  مَ ــالمٌ  غُ ــا  نَ أَ وَ ــارِ  ــصَ نْ األَ ــنَ  مِ ــلٍ  جُ رَ ةِ  ــنَــازَ جِ فِــي 
افِرَ  الْحَ ي  يُوصِ لَ  عَ فَجَ  ، بْرِ قَ الْ ةِ  يْرَ فَ حُ لَى  عَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ولُ  سُ رَ
ـــلِ  ـــبَ ـــــنْ قِ ــــــــــعْ مِ سِ وْ أَ ، وَ أْسِ ــــلِ الـــــــــرَّ ــــبَ ـــــنْ قِ ـــــــــعْ مِ سِ وْ : «أَ ـــــولُ ـــــقُ يَ وَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ فِي  قٍ لَهُ  ذْ بَّ عَ لَرُ  ، يْنِ لَ جْ الرِّ
وقال  قامة،  قدر  عمقه  يكون  أن  وغيره  الشافعي  واستحسن 
يــكــون  أن  عــبــدالــعــزيــز  بـــن  عــمــر   ورأ الـــصـــدر،  إلـــى  يــعــمــق  أحـــمـــد 

.(٣ حــفــر الــقــبــر إلــى الــســرة، وهــي مــتــقــاربــة(
الريح،  خروج  يمنع  ا  تعميقً يعمق   :

برقم ٣٢١٥، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٥٤.   (١)
مسند اإلمام أحمد (٤٥١/٣٨) برقم ٢٣٤٦٥، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٢)

انظر المغني البن قدامة (٤٢٧/٣).  (٣)



٦٢٨
.(١ وحــفــر الــســبــاع لــه(

يــجــوز فــي الــقــبــر الــلــحــد والــشــق، لــجــريــان الــعــمــل عــلــيــهــمــا فــي 
وفــي ذلــك أحــاديــث: األول أفــضــل،  عــهــد الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص، ولــكــن 

مــالــك  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن   رو األول: 
 ،(٢ يضرح( وآخر  يلحد  رجل  بالمدينة  النبيملسو هيلع هللا ىلص كان  قال: لما توفي 
رسل  فأُ تركناه،  سبق  فأيهما  إليهما،  ونبعث  ربنا  نستخير  فقالوا: 

 .(٣ فــلــحــدوا لــلــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص( إلــيــهــمــا، فــســبــق صــاحــب الــلــحــد، 

عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   رو الــثــانــي: 
فــي  «والــلــحــد   .(٤ ا»( نَ يْرِ قُّ لِغَ الشَّ دُ لَنَا وَ «اللَّحْ قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 
ثــم   ، طـــــوالً أســـفـــل  إلــــى  الـــصـــلـــبـــة  األرض  فـــي  يـــحـــفـــر  أن  هـــو  الـــقـــبـــر: 
يــمــيــل الـــحـــافـــر بــالــحــفــر إلـــى جــانــبــه الــــذي مـــن جــهــة الــقــبــلــة لــيــوضــع 
إال  ذلـــك  يــتــيــســر  وال  الــقــبــلــة،  مــســتــقــبــالً  الــجــانــبــي  الــحــفــر  فــي  الــمــيــت 
الــقــبــر  يــحــفــر  أن  هـــو:  والــشــق  الــمــتــمــاســكــة،  أو  الــصــلــبــة  األرض  فــي 
ويــكــون   ، طــــوالً ذلـــك  فـــي  الــمــيــت  لــيــوضــع  فــقــط  طــــوالً  األرض  فـــي 

فتاو اللجنة الدائمة (٤٢٢/٨).  (١)
أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في األرض. النهاية في غريب الحديث   (٢)

.(٨١/٢)
برقم ١٥٥٧، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٢٦٤.  (٣)

برقم  داود  أبــي  سنن  صحيح  ۴فــي  األلــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،٣٢٠٨ بــرقــم   ٣٦٢  (٤)
.٢٧٤٧
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٦٢٩
.(١ الرملية»( كاألرض  الــمــتــمــاســكــة،  غــيــر  الرخوة  األرض  في  ذلك 
مــن  أفـــضـــل  الـــلـــحـــد  أن  عـــلـــى  تــــدل  وغـــيـــرهـــا  األحــــاديــــث  فـــهـــذه 
إلــيــه،  الــحــاجــة  عــنــد  جـــائـــز  والـــشـــق  لــنــبــيــه،  اخـــتـــاره  اهللا   ألن  الـــشـــق؛ 

.(٢ األرض رخــوة( كــأن تــكــون 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

فتاو اللجنة الدائمة (٤٢٢/٨).  (١)
انــظــر: الــمــجــمــوع لــلــنــووي (٢٨٩/٥) بــتــصــرف، وصـــالة الــمــؤمــن، د. سعيد بــن وهــف   (٢)

القحطاني (١٢٩٩/٣-١٣٠٠).


