
٦٣١





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

وبــعــد..
فــي  ورد  الــذي  الــمــيــت  دفــن  أحــكــام  عــن  لــلــحــديــث  فــاســتــكــمــاالً 

الــكــلــمــة الــســابــقــة، فــمــن ذلــك:
الــمــتــوفــى - ١ كـــان  ولـــو  الـــرجـــال،  الــمــيــت  إنــــزال  يــتــولــى  الـــذي  «أن 

أنـــثـــى ألنـــه الــمــعــهــود فـــي عــهــد الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، وجــــر عــلــيــه عــمــل 
 رو ذلــــك،  عـــلـــى   األقـــــو وألنـــهـــم  الـــيـــوم؛  حـــتـــى  الــمــســلــمــيــن 
أن   أبــــــز بــــن  عــــبــــدالــــرحــــٰمــــن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــبـــيـــهـــقـــي 
ـــا،  عــمــر بـــن الــخــطــابگكــبــر عــلــى زيـــنـــب بــنــت جــحــش أربـــعً
وكـــان  قـــبـــرهـــا؟  يــدخــلــهــا  مـــن  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أزواج  إلـــى  أرســــل  ثـــم 
عنهن  اهللا  رضي  إليه  فأرسلن  قبرها،  يدخلها  أن  يعجبه  عمر 

.(١ يــدخــلــهــا قــبــرهــا مــن كــان يــراهــا فــي حــيــاتــهــا، قــال: صــدقــن(
في  األلــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٧٠٣٠ بــرقــم   ،(٣٨٦/٧-٣٨٧)  الكبر السنن   (١)

أحكام الجنائز ص١٨٧. 





٦٣٢
انكشاف  إلى  ذلك  ألفضى  الميت  إنزال  تولت  لو  النساء  وألن 

.(١ شــيء مــن أبــدانــهــن أمــام األجــانــب، وهــو غــيــر جــائــز»(
يــبــرز - ٢ وال  يــظــهــر  لــئــال  الــقــبــر  فــي  إدخــالــهــا  عــنــد  الــمــرأة  قــبــر  ــغــطــى  يُ

فــي  نـــعـــلـــم  «ال  قــــدامــــة:  بـــــن  ا قـــــال  شــــــيء،  جـــســـدهـــا  مـــعـــالـــم  مــــن 
ذكــر  أن  قــال -بــعــد  ثــم  ــا،  خــالفً الــعــلــم  أهــل  بــيــن  هــذا  اســتــحــبــاب 
يــبــدو  أن  يــؤمــن  وال  عــورة،  الــمــرأة  ذلــك:ألن  فــي  اآلثــار  بــعــض 

 .(٢ فــيــراه الــحــاضــرون»( مــنــهــا شــيء 
الــســلــف  فــعــلــه  مــمــا  هـــذا  «أن  عــثــيــمــيــن۴:  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
ولــئــال  لـــهـــا،  أســـتـــر  هــــذا  ألن  اهللا؛  رحـــمـــهـــم  الـــعـــلـــمـــاء  واســـتـــحـــبـــه 
هــذا  هــذا لــيــس بــواجــب، ويــكــون  تــبــرز مــعــالــم جــســمــهــا، ولــكــن 

.(٣ أو الــتــســجــيــة إلــى  أن يــصــف الــلــبــن عــلــيــهــا»( الــتــخــمــيــر 
٣ - Ë ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  لـــعـــمـــوم  بــــإنــــزالــــه:  أحــــق  الـــمـــيـــت  أولــــيــــاء 

 ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ــــــتُ  ــــــلْ ــــــسَّ ٧٥]، ولــــــحــــــديــــــث عـــــــلـــــــيگقـــــــال: «غَ  [األنـــــــــــــفـــــــــــــال:
رَ  أَ ـــمْ  ـــلَ فَ ـــتِ  ـــيِّ ـــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــا  مَ ـــرُ  ـــظُ نْ أَ ـــتُ  ـــبْ هَ ـــذَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــــــولَ  سُ رَ
دون   (٤ وإجـــنـــانـــه( دفــنــه  وولـــي  ـــا»،  ـــتً ـــيِّ مَ وَ ــيــا  حَ ــا  ــبً ــيِّ طَ ــــانَ  كَ وَ ــيْــئًــا،  شَ

أحكام الجنائز ص١٨٦.   (١)
المغني (٤٣١/٣).  (٢)

مجموع رسائل ابن عثيمين (١٧٣/١٧-١٧٤).   (٣)
إجنانه: ستره، النهاية (٣٠٧/١).   (٤)
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٦٣٣
الـــنـــاس أربــــعــــة: عـــلـــي، والـــعـــبـــاس، والـــفـــضـــل، وصـــالـــح مــولــى 
اللبن  عليه  ونصب  ا،  لحدً اهللا  لرسول  د  ولُحِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رسول 

.(١ نــصــبًــا(
ــــلَ  ــــسَّ «غَ قـــــال:  عـــامـــر  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو   ورو
ــــمْ  هُ وَ  ، ـــــدٍ يْ زَ ــــنُ  بْ ــــةُ  ــــامَ سَ أُ وَ  ، ـــلُ ـــضْ ـــفَ لْ ا وَ  ، ـــيٌّ ـــلِ عَ ملسو هيلع هللا ىلص  هِ  اللَّ ـــــولَ   سُ رَ
أنــهــم  مــرحــب-  أبــو  أو   – مــرحــب  حــدثــنــا  قــال:   .« هُ ــبْــرَ قَ ـــوهُ  ـــلُ خَ دْ أَ
أدخـــلـــوا مــعــهــم عــبــدالــرحــٰمــن بــن عـــوف، فــلــمــا فـــرغ عــلــي قــال: 

.(٢ )« ــهُ ــلُ هْ ــلَ أَ جُ ــلِــي الــرَّ يَ ــا  ــمَ نَّ «إِ
اإلمــام - ٤  رو لــمــا  زوجــتــه،  دفــن  بــنــفــســه  يــتــولــى  أن  لــلــزوج  يــجــوز 

حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: دخـــل عــلــيَّ  أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن 
وارأســـاه،  فــقــلــت:  فــيــه،  ـــدئ  بُ الـــذي  الــيــوم  فــي  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول 
 ،« ـــكِ ـــتُ ـــنْ فَ دَ وَ ــكِ  تُ ــيَّــأْ ــهَ فَ  ، ـــيٌّ حَ ــــا  نَ أَ وَ ـــانَ  كَ ــكَ  لـِ ذَ نَّ  أَ تُ  دْ دِ فــقــال: «وَ
ببعض  ا  عروسً اليوم  ذلك  في  بك  كأني   :غير- فقلت  قالت: 
ــتَّــى  ــــاكِ حَ خَ أَ ــــاكِ وَ بَ لِــي أَ ـــــوا ِ عُ ادْ  ! ـــــاهْ سَ أْ رَ اْ ــــا وَ نَ أَ نــســائــك، قـــال: «وَ
ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ وَ  ، ــائِــلٌ قَ ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ـــافُ  خَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ ــا،  ــابً ــتَ كِ ــرٍ  ــكْ بَ بـِـي  َ ألِ ــبَ  ــتُ كْ أَ
ـــا  بَ أَ إِالَّ  ـــونَ  ـــنُ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا وَ ــــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــى  بَ ـــأْ يَ وَ ـــــى،  لَ وْ أَ ــــا  نَ أَ  : ـــنٍّ ـــمَ ـــتَ مُ
الــلــيــلــة  تــلــك  يــطــأ  لــم  كــان  إذا  بــمــا  مــشــروط  ذلــك  لــكــن   .(٣ )« ــرٍ ــكْ بَ
أحكام  في  األلباني۴  وصححه   ،٧١٢٤ برقم  للبيهقي (٤٣٤/٧)،   الكبر السنن   (١)

الجنائز ص١٨٦-١٨٧. 
برقم ٣٢٠٩، وصححه الشيخ األلباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٨.   (٢)

(٥٠/٤٢)، برقم ٢٥١١٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٣)



٦٣٤
وإال لم يشرع له دفنها وكان غيره هو األولى بدفنها، ولو كان 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ــولِ   سُ لِــرَ ــا  ــتً بِــنْ ــا  نَ ــدْ ــهِ شَ قــال:  أنــسگ  لــحــديــث  ــا  أجــنــبــيً
مَّ  ثُ  ، انِ عَ مَ تَدْ يْنَيْهِ  عَ يْتُ  أَ رَ فَ  ، بْرِ القَ لَى  عَ الِسٌ  جَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ وَ
 : ةَ طَلْحَ بُو  أَ الَ  قَ فَ ؟»  يْلَةَ فِ اللَّ ارِ قَ لَمْ يُ دٍ  حَ أَ نْ  مِ مْ  فِيكُ لْ  «هَ  : الَ قَ

.(١ ا( هَ بَرَ قَ ا فَ هَ بْرِ قَ فِــي  لَ  ــنَــزَ فَ ــا»،  هَ ــبْــرِ قَ فِــي  لْ  ــزِ ــانْ «فَ  : ــالَ قَ ــا،  نَ أَ

قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن حـــجـــر۴: «فــــي الـــحـــديـــث إيـــثـــار الــبــعــيــد 
عــلــى   - امرأة  كان  ولو   – الميت  مواراة  في  المالذ  عن  العهد 
صــنــعــتــه  كــانــت  ألنــهــا  بــذلــك  آثـــره  إنــمــا  وقـــيـــل:  والــــزوج،  األب 
لم  لكونه  لذلك  اختارهملسو هيلع هللا ىلص  أنه  السياق  ظاهر  فإن  نظر،  وفيه 

.(٢ يــقــع مــنــه فــي تــلــك الــلــيــلــة جــمــاع»(

إدخـــال الــمــيــت مــن مــؤخــر الــقــبــر، لــحــديــث أبــي إســحــاق - ٥ ــنــة  الــسُ
 ، يــدَ ــزِ يَ ـــنُ  بْ ــهِ  الــلَّ ــبْــدُ  عَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــيَ  ــلِّ ــصَ يُ نْ  أَ ثُ  ـــارِ ـــحَ لْ ا ــــى  صَ وْ قـــال: «أَ
ا  ــذَ : هَ ــالَ قَ وَ ــبْــرِ  ــقَ لْ ــلِــي ا جْ ــبَــلِ رِ ــنْ قِ ــبْــرَ مِ ــقَ لْ ــهُ ا ــلَ خَ دْ ــمَّ أَ ــيْــهِ ثُ ــلَ ــلَّــى عَ ــصَ فَ

.(٣ )« ــنَّــةِ ــنَ الــسُّ مِ

قــال:  ســيــريــن  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  اإلمــام   ورو
لَ  جْ رِ قِبَلِ  نْ  لَّ مِ يِّتِ فَسُ مَ بِالْ رَ  مَ أَ فَ  ، ةٍ نَازَ جِ نَسٍ فِي  عَ أَ مَ نْتُ  «كُ

صحيح البخاري برقم ١٣٤٢.   (١)
فتح الباري (١٥٩/٣).   (٢)

سنن أبي داود برقم ٣٢١١، وصححه الشيخ األلباني۴ في أحكام الجنائز ص١٩٠.  (٣)
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٦٣٥
 .(١ )« ــبْــرِ ــقَ لْ ا

مــلــة - ٦ وعــــلــــى  اهللا،  «بــــســــم  لــــقــــبــــر:  ا الـــمـــيـــت  إدخـــــــال  عـــنـــد  يــــقــــول 
إذا  كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــر  ابــن  حــديــث  والــدلــيــل  اهللا»  رسول 
قـــال:  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  لــفــظ  وفـــي  قـــال -  الــقــبــر  فـــي  الــمــيــت  وضـــع 
نَّةِ  سُ لَى  عَ وَ هِ  اللَّ مِ  بِسْ ولُوا:  قُ فَ بُورِ  الْقُ فِي  مْ  اكُ تَ وْ مَ تُمْ  عْ ضَ وَ ا  «إِذَ

 .(٣ )« ــهِ الــلَّ ــولِ  سُ ــةِ رَ ــلَّ روايــة: «مِ وفــي   .(٢ )« ــهِ الــلَّ ــولِ  سُ رَ
قــبــالــة - ٧ ووجــهــه  الــيــمــيــن،  جــنــبــه  عــلــى  قــبــره  فــي  الــمــيــت  يــجــعــل  أن 

وعلى  يسارها،  إلى  ورجاله  القبلة،  يمين  إلى  ورأسه  القبلة، 
إلــى  اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  عــهــد  مــن  اإلســـالم  أهـــل  عــمــل   جـــر هـــذا 
ثبت  وقد   ،(٤ األرض( ظهر  على  مقبرة  كل  وهكذا  هذا،  يومنا 
ـــاءً  ـــيَ حْ ـــمْ أَ ـــتِـــكُ ـــلَ ـــبْ امِ قِ ــــرَ ــــحَ لْ ــــتِ ا ــــيْ ــــبَ لْ عـــن الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص أنـــه قــــال: «...ا

.(٥ ــا»( تً ا ــوَ مْ أَ وَ
عــلــى - ٨ الــقــبــر  داخـــل  الــمــيــت  وضـــع  إذا  الــعــقــد  الــمــيــت  عـــن  ـــلُّ  ـــحَ تُ

(١٦٢/٧)، برقم ٤٠٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
سنن أبي داود برقم ٣٢١٣، وصححه الشيخ األلباني۴ في أحكام الجنائز ورد على   (٢)

من قال بوقفه.  
الشيخين،  رجــال  رجاله  محققوه:  وقــال   ٤٨١٢ برقم   ،(٤٣٠/٨) أحمد  اإلمــام  مسند   (٣)

وقال بعضهم بوقفه. 
المحلى البن حزم (٤٠٤/٣).   (٤)

جـــزء مــن حــديــث فــي ســنــن أبـــي داود بــرقــم ٢٨٧٥، وحــســنــه الــشــيــخ األلــبــانــي۴ في   (٥)
صحيح سنن أبي داود برقم ٢٤٩٩.



٦٣٦
مــن  الــعــقــد  حـــل  «وأمــــا   :۴ قـــدامـــة  ابـــن  قـــال  األيـــمـــن،  جــنــبــه 
من  للخوف  كان  عقدها  ألن  فمستحب،  ورجليه،  رأسه  عند 

.(١ مــن ذلــك بــدفــنــه»( وقــد أُ انــتــشــارهــا، 
عــن  الـــعـــقـــد  حـــل  فـــي   ۴ بــــاز  بـــن  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  الـــشـــيـــخ  وقـــــال 

.(٢ األفــضــل لــفــعــل الــصــحــابــة»( الــمــيــت فــي الــقــبــر: «هــذا هــو 
حــثــيــات - ٩ ثــالث  الــتــراب  مــن  يــحــثــو  أن  الــقــبــر  عــنــد  لــمــن  يــســتــحــب 

لــــلــــحــــد، لــــحــــديــــث أبــــي  لـــــفـــــراغ مـــــن ســـــد ا ـــا بــــعــــد ا بــــيــــديــــه جـــمـــيـــعً
ــى  تَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ةٍ ــنَــازَ جِ ــى  ــلَ عَ ــى  ــلَّ صَ ملسو هيلع هللا ىلص  ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ نَّ  هــريــرةگ «أَ
النووي:  قال   .(٣ ا»( ثً ثَالَ هِ  سِ أْ رَ قِبَلِ  نْ  مِ يْهِ  لَ ثَى عَ ، فَحَ يِّتِ الْمَ بْرَ  قَ
«الــســنــة لــمــن كــان عــلــى الــقــبــر أن يــحــثــو فــي الــقــبــر ثــالث حــثــيــات 

.(٤ ــا مــن قــبــل رأســه»( بــيــديــه جــمــيــعً
أنــه  عــلــى  يــدل  «وهــذا   :۴ بــاز  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  وقــال 
بــثــالث  ولــو  الــنــاس  مــع  يــشــارك  أن  الــدفــن  حــضــر  يــســتــحــب لــمــن 

.(٥ حــثــيــات»(
المغني (٤٣٤/٣).   (١)

 .(١٩٥/١٣) مجموع الفتاو  (٢)
وصححه  جيد،  المجموع (٢٩٢/٥):  في  النووي  وقــال   ،١٥٦٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٣)
الــحــبــيــر  تــلــخــيــص  وانـــظـــر   ،٧٥١ بـــرقـــم   (٢٠٠/٣) الــغــلــيــل  إرواء  فـــي  األلـــبـــانـــي  الــشــيــخ 

.(٢٦٣/٢)
األذكار من كالم سيد األبرار ص٢٧٧.   (٤)

صالة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٣٠٧/٣).   (٥)

٦٣٦HRI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٣٧
يــســن بــعــد الــفــراغ مــن دفــنــه أمــور:- ١٠

 ــســو يُ وال  شــبــر،  نــحــو  قــلــيــالً  األرض  عــن  الــقــبــر  يــرفــع  أن  األول: 
لــحــديــث  يــــهــــان،  وال  فـــيـــصـــان  لـــيـــتـــمـــيـــز  وذلـــــك  بـــــــاألرض، 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــبَ  ــصِ نُ وَ  ، ــدٌ ــحْ لَ ــهُ  لَ ــدَ  ــحِ لْ أُ ملسو هيلع هللا ىلص  الــنَّــبِــيَّ  نَّ  جــابــرگ «أَ
 .(١ )« ــرٍ ــبْ شِ ــنْ  مِ ا  ــوً ــحْ نَ ضِ  األَرْ ــنَ  مِ هُ  ــبْــرُ قَ فِــعَ  رُ وَ ــبًــا،  ــصَ نَ ــبِــنُ  الــلَّ
الـــقـــبـــر  فــــي  ــــــزاد  يُ ال  أن  «وأحــــــب   :۴ الـــشـــافـــعـــي  قـــــال 
أحــب  وإنــمــا  جـــدا،  ارتــفــع  زيــد  إذا  ألنــه  غــيــره؛  مــن  تــراب 

.(٢ أو نــحــوه»( ا  األرض شــبــرً أن يــشــخــص عــلــى وجــه 
قــبــر   رأ أنـــه  الــتــمــار  ســفــيــان  لــحــديــث  ــا  مــســنــمً يــجــعــل  أن  لـــثـــانـــي:  ا

.(٣ ــا( الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص مــســنــمً
الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، 
بــن  الــمــطــلــب  بــن  اهللا  عــبــد  ابــن  وهــو   – الــمــطــلــب  لــحــديــث 
جَ  رِ خْ أُ  ، ونٍ ظْعُ مَ بْنُ  انُ  ثْمَ عُ اتَ  مَ ا  مَّ لَ قال:   - حنطبگ 
لَمْ  فَ رٍ  جَ بِحَ تِيَهُ  أْ يَ نْ  أَ الً  جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  رَ  مَ أَ فَ  ، فِنَ فَدُ تِهِ  نَازَ بِجَ
نْ  رَ عَ سَ حَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ اهللاِ  ــولُ  سُ رَ ــا  ــيْــهَ لَ إِ ــامَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ حَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ
ــنْ  عَ لِــــكَ  ذَ نِي  بِرُ ي يُخْ الَ الَّذِ قَ  : ــلِــبُ ــطَّ ــمُ لْ ا ـــالَ  قَ  ، ـــيْـــهِ اعَ رَ ذِ
صــحــيــح ابـــن حــبــان بــرقــم ٦٦٣٥، وحــســنــه الــشــيــخ األلـــبـــانـــي۴ فـــي أحـــكـــام الــجــنــائــز   (١)

ص١٩٥.
األم (٢٤٥/١-٢٤٦) باختصار.   (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣٩٠.   (٣)



٦٣٨
ـــــيْ  اعَ رَ ذِ ـــاضِ  ـــيَ بَ ــــى  لَ إِ ــــرُ  ــــظُ نْ أَ ـــي  نِّ ـــأَ كَ  : ـــــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ـــــولِ  سُ رَ
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  اهللاِ  ــولِ  سُ رَ
ــنْ  ــهِ مَ ــيْ لَ إِ فِـــنُ  دْ أَ ــي، وَ خِ ــرَ أَ ــبْ ــا قَ بِــهَ ــمُ  ــلَّ ــعَ تَ :«أَ ــالَ قَ وَ ـــهِ  سِ أْ ــنْــدَ رَ عِ

.(١ ــلِــي»( هْ ــنْ أَ ــاتَ مِ مَ
عــالمــة  بــوضــع  بــأس  «ال  بــاز۴:  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  قــال 
كتابة  غير  من  حديد،  أو  عظم،  أو  كحجر،  ليعرف،  القبر  على 
النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  النهي  صح  وقد  كتابة،  األرقام  ألن  أرقام،  وال 
صــبــغ  أو  الــقــبــر  عــلــى  حــجــر  وضــع  أمــا  الــقــبــر،  عــلــى  الــكــتــابــة  عــن 
صــاحــبــه  عــلــى  عــالمــة  يــكــون  حــتــى  األصــفــر  أو  الــحــجــر بــاألســود 

 .(٢ فــال يــضــر»(
ــــتْ - ١١ ــــلَ خَ تـــوضـــع عــلــى الــقــبــر الــحــصــبــاء لــحــديــث الـــقـــاســـم قـــــال: «دَ

ملسو هيلع هللا ىلص  ولِ اهللاِ سُ رَ ــرِ  ــبْ قَ ــنْ  عَ لِــي  ــي  ــفِ ــشِ اكْ ــهِ  مَّ أُ ــا  يَ  : لْتُ قُ ةَ فَ ائِشَ لَى عَ عَ
 ، ــــــةٍ فَ ــــــرِ ــــــشْ ــــــورٍ الَ مُ ــــــبُ ـــــــةِ قُ ثَ ـــــــالَ ـــــــنْ ثَ ـــــتْ لِــــــي عَ ـــــفَ ـــــشَ ـــــكَ ، فَ ــــــهِ ــــــيْ ــــــبَ ــــــاحِ صَ وَ
لِيٍّ  عَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، اءِ رَ مْ ةِ الْحَ صَ رْ عَ اءِ الْ بِبَطْحَ ةٍ  بْطُوحَ ، مَ الَ الَطِئَةٍ وَ
ــدَ  ــنْ عِ ـــرٍ  ـــكْ بَ ـــــو  بُ أَ وَ مٌ  ـــدَّ ـــقَ مُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ ـــــولَ  سُ رَ إِنَّ   : ـــالُ ـــقَ يُ  [اللؤلؤي]: 
ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص»(٣). سُ لَيْ رَ جْ نْدَ رِ هُ عِ أْسُ ، رَ يْهِ لَ جْ نْدَ رِ رُ عِ مَ عُ ، وَ هِ أْسِ رَ
داود  أبــي  سنن  صحيح  في  األلباني۴  الشيخ  وحسنه   ،٣٢٠٦ برقم  داود  أبــي  سنن   (١)

برقم ٢٧٤٥. 
مجموع فتاو ابن باز۴ (٢٠٠/١٣).  (٢)

 ،١٤٠٨ برقم   (٧٠٠/١-٧٠١) المستدرك  في  والحاكم   ،٣٢٢٠ برقم  داود  أبــي  سنن   (٣)
وصــحــحــه ووافــقــه الــذهــبــي، وحــســنــه الــشــيــخ عــبــدالــقــادر األرنـــــاؤوط فــي جــامــع األصـــول 
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٦٣٩
١)، وقــولــه:  هــذا الــحــديــث هــو الــحــصــى الــصــغــار( والــبــطــحــاء فــي 
ابـــن  قـــــال   ،(٢ لـــــــــزق»( إذا  بــــــاألرض  لـــطـــئ  يــــقــــال:  الطــــئــــة،  «وال 
القبر  ويرفع  ا:  أيضً وقال   ،(٣ ا( كثيرً رفع  ما  والمشرف  قدامة: 
عــلــى  ويـــتـــرحـــم  فــيــتــوقــى  قــبــر  أنـــه  لــيــعــلــم  شــبــر  قـــدر  األرض  عـــن 

.(٤ صــاحــبــه(
الـــقـــبـــور،  عـــلـــى  الـــحـــصـــبـــاء  وضــــع  عـــلـــى  تــــدل  آثـــــار  وردت  وقــــد 
حــديــث جــعــفــر بــن مــحــمــد عــن  مــن  فــي ســنــنــه  رو الــبــيــهــقــي  فــقــد 
ووضــع  الــمــاء  ابــنــه  إبــراهــيــم  قــبــر  عــلــى  رش  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبــيــه: 
 :۴ الـــنـــووي  قــــال  اآلثـــــار،  مـــن  وغـــيـــرهـــا   ،(٥ حـــصـــبـــاء( عــلــيــه 
الـــحـــصـــى  وهـــــو  حـــصـــبـــاء  الـــقـــبـــر  عـــلـــى  يــــوضــــع  أن  «ويـــســـتـــحـــب 

.(٦ الــصــغــار(
ابــن - ١٢ قـــال  الـــدفـــن،  أعــمــال  مــن  االنــتــهــاء  بــعــد  بــالــمــاء  الــقــبــر  رش 

(٨٢/١١) برقم ٥٤٨، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم األلباني كما في أحكام الجنائز، 
وقــال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور، كما قال الحافظ في التقريب، 

ولم يوثقه أحد البتة،  ص١٩٦. 
يقال بطحاء الوادي وأبطحة هو حصاة اللين في بطن المسيل. النهاية في غريب الحديث   (١)

البن األثير (١٣٤/١).
النهاية في غريب الحديث (٢٤٩/٤).  (٢)

المغني (٤٣٦/٣).  (٣)

المغني (٤٣٦/٣).  (٤)
البيهقي (٢٧٢/٧-٢٧٣)، وقال األلباني في إرواء الغليل (٢٠٦/٣): هذا سند صحيح   (٥)

مرسل.
المجموع (٢٩٨/٥).  (٦)



٦٤٠
 .(١ ترابه( ليلتزق  ماء،  القبر  على  يرش  أن  «ويستحب  قدامة: 
أبــي  ابـــن  وذكـــر  الـــســـابـــق،  مــحــمــد  بـــن  جــعــفــر  حــديــث  ورد  وقـــد 
شــيــبــة آثـــار أخــــر، قـــال الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن بـــاز فـــي حــكــم 
إذا  وضــع الــحــصــبــاء عــلــى الــقــبــر ورشــه بــالــمــاء: «هــذا مــســتــحــب 
وضــع  ويــــرو أنـــه  تــيــســر ذلـــك ألنـــه يــثــبــت الـــتـــراب ويــحــفــظــه، 
حــتــى  يــرش بــالــمــاء  أن  ويــســتــحــب  بــطــحــاء،  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  قــبــر  عــلــى 

  .(٢ ال يــمــتــهــن»( ــا حــتــى  ــا مــعــلــومً واضــحً يــثــبــت ويــبــقــى الــقــبــر 
ألن  القبر؛  يُرش  أن  بأس  «ال   :۴ عثيمن  ابن  الشيخ  وقال 

.(٤ )(٣ ا»( يــذهــب يــمــيــنًــا ويــســارً الــتــراب فــال  الــمــاء يــمــســك 
قبل  دفن  لو  كما  صحيح،  لغرض  القبر  من  الميت  إخراج  ١٣-يجوز 
من  صحيحه  في  البخاري  رواه  لما  ذلك،  ونحو  وتكفينه  غسله 
هِ بْنَ  بْدَ  اللَّ ولُ  اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ تَى رَ حديث جابر بن عبد اهللا قال: «أَ
 ، بَتَيْهِ كْ رُ لَى  عَ هُ  عَ ضَ فَوَ  ، جَ رِ أُخْ فَ بِهِ  رَ  مَ أَ فَ  ، هُ تُ رَ فْ حُ لَ  خِ دْ أُ ا  مَ دَ بَعْ بَيٍّ  أُ
ا  سَ كَ انَ  كَ ، [وَ لَمُ عْ أَ هُ  اللَّ فَ  ، هُ يصَ قَمِ هُ  بَسَ لْ أَ ، وَ هِ يقِ رِ نْ  مِ يْهِ  لَ ثَ عَ نَفَ وَ

ا»(٥). يصً قَمِ ا  بَّاسً عَ
المغني (٤٣٦/٣).  (١)

مجموع فتاو ابن باز۴ (١٩٨/١٣).  (٢)
مجموع رسائل ابن عثيمين۴ (١٩٤/١٧).  (٣)

صالة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٣١٢/٣).  (٤)
بــرقــم ١٣٥٠، يعني الــعــبــاس بــن عبد المطلب عــم الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص وذلـــك يــوم بـــدر، لما أُتــي   (٥)
=باألسار وأُتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد اهللا بن أُبي، فكساه 
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٦٤١
فـــإن  يــــمــــوت،  أن  قـــبـــل  قـــبـــره  يـــحـــفـــر  أن  لـــلـــرجـــل  يـــســـتـــحـــب  وال 
أيــن  يـــدري  ال  والــعــبــد  أصــحــابــه،  وال  هــو  ذلــك  يــفــعــل  لــم  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص 
يكون  فهذا  للموت،  االستعداد  الرجل  مقصود  كان  وإذا  يموت، 

.(١ بــالــعــمــل الــصــالــح(
 



قبره،  في  وتوجيهه  الميت  دفن  طريقة  «أما  اإلجابة:  فكانت 
رجــاله  مــن الــجــهــة الــتــي ســتــكــون فــيــهــا  يــدخــل رأســه  أن  فــالــمــســتــحــب 
فــي لــحــده  يــســل ســال حــتــى يــتــم وضــعــه  ذلــك، ثــم  إذا تــيــســر  مــن الــقــبــر 
روي  األيمن،  جنبه  على  القبلة  يلي  مما  الحفر  في  له  جعل  الذي 
األنــصــاري  يــزيــد  بــن  اهللا  وعــبــد  وأنـــس  عــمــر  بــن  اهللا  عــبــد  عــن  ذلـــك 
أحــمــد  اإلمـــــام   رو مـــا  عـــلـــيـــه  ويـــــدل  والـــشـــافـــعـــيژ،  والـــنـــخـــعـــي 
أوصـــاه  الـــحـــارث  أن  األنــــصــــاري،  يـــزيـــد  بـــن  اهللا  عــبــد  عـــن  بـــإســـنـــاده 
مــن  فـــأدخـــلـــه  الـــقـــبـــر،  دخـــــل  ثــــم  عـــلـــيـــه  فـــصـــلـــى  مــــوتــــه،  عـــنـــد  يـــلـــيـــه  أن 
النبيملسو هيلع هللا ىلص،  سنة  يــقــتــضــي  وهذا   ،(٢ ) السنة  هذه  وقال:  القبر،  رجلي 
النبيملسو هيلع هللا ىلص إياه، فلذلك ألبسه النبيملسو هيلع هللا ىلص قميصه. هكذا ساقه البخاري في الجهاد، فيمكن 
أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري 
في صحيحه كتاب الجنائز أن  ابن عبد اهللا المذكور قال: يا رسول اهللا ألبس أبي قميصك 
الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه، ويمكن أن يكون السبب 
هو المجموع: السؤال والمكافأة وال مانع من ذلك، نيل األوطار للشوكاني (١٣٧/٤).

الفتاو الكبر لشيخ اإلسالم ابن تيمية (٣٦٢/٥).  (١)
تقدم تخريجه ص ٦٣٤.  (٢)

=



٦٤٢
رأســـه  قـــبـــل  مـــن  ســـل  الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص  أن  عـــبـــاس  وابــــن  عـــمـــر  ابــــن   ورو
الــقــبــر  يــدخــلــوه  أن  دفــنــه  يــتــولــون  مــن  عــلــى  األســهــل  كـــان  فـــإن  ســـال، 
ســيــكــون  الــتــي  جــهــتــه  مــن  أو  ــا،  مــعــتــرضً الــقــبــلــة  يــلــي  الـــذي  جــانــبــه  مــن 
الــتــي  الــقــبــر  جــهــة  مــن  إدخــالــه  اســتــحــبــاب  ألن  حــرج؛  فــال  رأســه  فــيــهــا 
دفنه،  يتولى  من  على  ذلك  لسهولة  كان  إنما  رجاله  فيها  ستكون 
واألمـــر  فـــإذا كـــان األســهــل غــيــره كـــان مــســتــحــبــا،  والـــرفـــق بــه وبــهــم، 
واســع، والــمــقــصــود مــراعــاة مــا كــان عــلــيــه الــعــمــل فــي عــهــد  فــي ذلــك 
ـــا لـــلـــســـهـــولـــة والــــرفــــق، فـــإن  ـــا لـــلـــســـنـــة، وتـــحـــقـــيـــقً الـــصـــحـــابـــةژ طـــلـــبً

ــمــل بــه. وأرفــق عُ اعــتــرض مــا يــجــعــل غــيــره أســهــل 
القبلة  مستقبالً  األيمن  جنبه  على  اللحد  في  الميت  ويوضع 
أو  حـــجـــر،  أو  لـــبـــنـــة،  مـــرتـــفـــع  شــــيء  رأســـــه  تـــحـــت  ويـــوضـــع  بـــوجـــهـــه، 
لئال  القبر  من  القبلي  الجدار  من  ويدنى  الحي،  يصنع  كما  تراب، 
إلى  ينقلب  لئال  ظهره  وراء  من  بشيء  ويسند  وجهه،  على  ينقلب 
من  اللبن  بين  ما  ويسد  نصبًا،  خلفه  من  لبن  عليه  وينصب  خلفه، 
الــتــراب؛ لــقــول ســعــد بــن أبــي وقــاص:  خــلــل بــالــطــيــن لــئــال يــصــل إلــيــه 
يكن  لم  فإن  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  برسول  نع  صُ كما  نصبًا  اللبن  علي  وانصبوا 
ثــم  يــتــيــســر،  بــمــا  ذلــك  ونــحــو  حــشــيــش  أو  قــصــب  أو  حــجــر  وضــع  لــبــن 

الــتــراب. يــهــال عــلــيــه 
اهللا  بـــســـم  الـــلـــحـــد:  فــــي  وضـــعـــه  حـــيـــن  دفـــنـــه  تـــولـــى  مــــن  ويــــقــــول 
ک  عــمــر  ابــن  عــن  الــتــرمــذي   رو لــمــا  اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  رســول  مــلــة  وعــلــى 
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٦٤٣
ــى  ــلَ عَ وَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  قــال: «بِــسْ الــقــبــر  الــمــيــت  أدخــل  إذا  كــان  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص  أن 

 .(٢ )«(١ ــهِملسو هيلع هللا ىلص»( الــلَّ ــولِ  سُ ــةِ رَ ــلَّ مِ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  اهللا  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  هللا  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تقدم تخريجه ص ٦٣٥.  (١)
فتاو اللجنة الدائمة (٤٢٥/٨-٤٢٦).  (٢)


