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 الملخص:
بحقوق الموتى في الشريعة اإلسالمية، حيث رتب الشارع لهم مجموعة من  تناول البحث المسائل المتعلقة

كرامًا لهم، وقد أفرد البحث لحقوقهم في التغسيل والتكفين، وتشيع  الحقوق على األحياء رحمة ورأفة بهم، وا 
 الجنازة، والدفن، واالستغفار، والزيارة، وحرمة قبورهم ورفاتهم. 

عملية الدفن من قبل الجهات المختصة، من خالل توفير المقابر تنظيم  وقد خلص البحث إلى ضرورة
ًا يتبع المقبرة مسجدًا ومكانًا معد أنتتسم وتعاليم الشريعة اإلسالمية، و واإلشراف عليها بطريقة حضارية 

تقنين قانون ينظم آلية تشريح الجثث اإلنسانية، بما يكفل الحفاظ على وضرورة  لتغسيل وتجهيز الموتى.
 .  حرمتها

 
 

Abstract: 

The research  deals with the issues related to the rights of the dead in the Islamic 

Sharia Law, where the legislator arranged a set of rights  that show mercy , 

kindness  and honor to the dead. 

The study also mentions the rights of the dead in washing, shrouding, funeral, 

burying , prying for, visiting,  and  sacredness of their graves and residues . 

The  research concludes that there is a  necessity to  the arrangement of the 

burial ceremony by the concerned authorities through  providing cemeteries  and 

supervising them in  a civilized way that corresponds with the Islamic Sharia  Law.  

In addition , the cemetery should have a mosque and a place for washing and 

preparing the dead. And  there is also a necessity  to develop laws that organize  

the anatomy mechanism  of the bodies of the dead that guarantees respect and 

sacredness. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين الحي القيوم، كتب على نفسه البقاء وعلى مخلوقاته الموت والفناء، والصالة والسالم 

عد األمين، والذي لو ُكتب ألحد من عباد اهلل أن ُيخّلد على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الو 
 ، وعلى آله وصحابته الغر الميامين وبعد،،،لكان هو 

فه بواجبات، أما إذا انتقل إلى ربه فقد ُعفي كّرم اهلل تعالى اإلنسان حيًا وميتًا، وجعل له في حياته حقوقًا وكلّ 
الدنيا فإنها دار عمل بال حساب، وجعلت له مجموعة من الواجبات، فاآلخرة دار حساب بال عمل، بخالف 

كرامًا له حتى بعد موتهالحقوق على األحياء رحمة ورأفة به ليكشف اللثام عن أهم ، ولقد جاء هذا البحث ، وا 
 .المسائل الفقهية المتعلقة بحقوق الموتى والتي يحتاجها المسلم في الوقت المعاصر، والتي كثر السؤال عنها

 ث:أهمية البح
 تظهر أهمية البحث في تبيان حقوق الميت في الشريعة اإلسالمية، ومدى تكريم اهلل لإلنسان حيًا وميتًا.

 تكمن مشكلة البحث في النقاط التالية: مشكلة البحث:
. اختالط كثير من ممارسات الناس أثناء تأدية حقوق الموتى بالبدع والمخالفات الشرعية، فجاء البحث 7

 الباطل، ويظهر السنة في هذا الجانب. ليجّلي الحق من
. تعامل كثير من الناس في واقعنا مع حقوق الموتى المختلفة بالعاطفة بعيدًا عن أحكام الشريعة اإلسالمية، 6

فتطلب هذا األمر كتابة هذا البحث للتعرف على األحكام المختلفة لهذه الحقوق وفق أحكامها وحدودها التي 
 وضعتها الشريعة الغراء.

 جاء البحث ليجيب عن األسئلة التالية: أسئلة البحث:
 ما هي الحقوق المتعلقة بالموتى؟ .7
 األحكام الفقهية المتعلقة بحقوق الموتى؟أهم . ما هي 6
 . على من تجب هذه الحقوق، والكيفية الصحيحة لتنفيذها.4

جاء يوصف الحاالت والمسائل واالستنباطي، ف االستقرائيالوصفي و استخدم البحث المنهج  منهجية البحث:
  المتعلقة بها، مع استقراء أقوال الفقهاء وأدلتهم ما أمكن وذلك الستنباط الراجح من بينها.

 وتشتمل على مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة، والمباحث كالتالي: هيكلية البحث:
 .حق الموتى في الُغسلالمبحث األول: 

 .موتى في الكفنالمبحث الثاني: حق ال
 .حق الموتى في صالة الجنازةحث الثالث: المب

 .حق الموتى في تشييع الجنازةالمبحث الرابع: 
 .لموتى في الدفنالمبحث الخامس: حق ا

.المبحث السادس: حق الموتى في االستغفار والزيارة
 .المبحث السابع: حق الموتى في حرمة قبورهم ورفاتهم
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 حق الموتى في الُغسل:المبحث األول: 
ن (7)الميت حقًا وواجبًا على المسلمين على الكفاية يعد ُغسل ، فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن باقيهم، وا 

لم يقم البعض َحِرج الجميع، ولو اجتمع أهل بلدة على تركه قوتلوا، ولو صّلوا عليه قبل الُغسل أعادوا 
ن أهالوه لم ينبش الصالة؛ حتى لو كان قبل أن يهال عليه التراب ينزع اللبن وُيخرج وُيغسل  ويصلى عليه، وا 

 ، وقد جاءت األدلة متظافرة على وجوبه من السنة، واإلجماع، والمعقول، وهي كالتالي:(6)ولم ُتعد الصالة
 من السنة:

()(4). 
 ،السنة عند إطالقها تأتي بمعنى الواجب، وتوارث الناس هذا الفعل من لدن آدم حتى يومنا هذا وجه الداللة:

 ، فيكون ُغسل الميت واجبًا بذلك.(3)يفهم منه أن تاركه مسيئًا لتركهف
- (

)(5). 
(2)أجمعت األمة من لدن آدم عليه السالم إلى يومنا هذا بأن ُغسل الميت واجب من اإلجماع:

. 
 من المعقول:

الميت في صالة الجنازة بمنزلة اإلمام للقوم، ال تجوز الصالة بدونه، وشرط تقديمه على القوم كاإلمام،  -
 .(1)يت؛ ألنه بمعنى اإلماموطهارة اإلمام شرط لجواز صالة القوم؛ فكذا طهارة الم

 .(8)وما بعد الموت عرض على اهلل تعالى، ورجوع إليه، فوجب تطهير الميت بالُغسل تعظيمًا هلل تعالى -
ن وجد احتباس الدم في العروق كرامة له بخالف سائر الحيوانات؛ ولكنه  - واآلدمي ال ينجس بالموت حتى وا 

 اء المفاصل، وزوال العقل قبل الموت؛ ولما كان الحدث بسبب يصير محدثًا بالموت؛ ألن الموت سبب استرخ
 

                                                           

؛ (7/311)حاشية الدسوقي ؛ الدسوقي:(7/758وى الهندية)يخ نظام وآخرون: الفتا؛ الش(7/28ابن نجيم: البحر الرائق) ((7
 .(6/711(؛ ابن مفلح: المبدع شرح المقنع)4/2)؛ الماوردي: الحاوي الكبير(6/651القرطبي: البيان والتحصيل)

 .(7/654السمرقندي: تحفة الفقهاء) ((6
 درك على الصحيحين، كتاب: التاريخست؛ الحاكم النيسابوري: الم(8/751)(، 8627الطبراني: المعجم الوسيط، رقم) ((4
 ، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.(6/535)
 . (7/611ائع)الكاساني: بدائع الصن ((3
؛ مسلم: صحيح مسلم، كتاب: (6/12)(، 7621البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم، رقم) ((5

 ، واللفظ للبخاري.(6/825)(، 7612مات، رقم) الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا
  (.7/758) ة؛ الشيخ نظام وآخرون: الفتاوى الهندي(7/641السمرقندي: تحفة الفقهاء) ((2
 . (6/611) برهان الدين: المحيط البرهاني ((1
 المرجع السابق نفسه. ((8
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 .(1)الموت ال يتكرر فوجوب الُغسل في جميع البدن ال يؤدي إلى الحرج مثل الجنابة ودم الحيض
والُغسل سنة الموتى من بنى آدم على سبيل العموم، لكنه في حق المسلم يكون للتطهير، أما في حق غيره 

 من األدلة جواز ُغسل غير المسلم ومنها:ليس كذلك، ولقد فهم 
﴿ قال اهلل تعالى: -

﴿، وقوله تعالى: [8وت:]العنكب ﴾
 .[75]لقمان: ﴾

 .(71): ومن اإلحسان والبر في حقهم القيام بغسلهم ودفنهم بعد موتهموجه الداللة
وسأل رجل ابن عباس رضي اهلل عنهما: "أن أمي ماتت نصرانية، فقال: اتبع جنازتها، واغسلها، وكفنها،  -

 .(77)وال تصلي عليها، وادفنها"
ل وجود جزء منها فإن كانت أكثر البدن، أو نصفه مع هذا في حال كانت جثة الميت كاملة، أما في حا

إذا وجد بعض والحنابلة وعند الشافعية ، (76)الرأس فإنه يغسل ويكفن وُيصلى عليه عند الحنفية والمالكية
بمكة من وقعة  أن طائرًا ألقى يداً  هم:قول. والداللة على أو عضو من أعضائه غسل وصلي عليهالميت 

وروي أن أبا عبيدة  .يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، وكانتفصلى عليه الناس الجمل، فعرفت بالخاتم،
ثم ، صلى على عظام بالشام وروي أن عمر بن الخطاب  .راح صلى على رءوس القتلى بالشامبن الج
 . (74)"وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماعقال: "

 كيفية ُغسل الميت:
(

)(73).

                                                           

 . (6/611) (؛ برهان الدين: المحيط البرهاني7/611) الكاساني: بدائع الصنائع ((1
 . (6/456) برهان الدين: المحيط البرهاني ((71
 المرجع السابق نفسه.  ((77
 . (6/611(؛ القرطبي: البيان والتحصيل)7/751لشيخ نظام: الفتاوى الهندية)؛ ا(6/711ابن عابدين: الدر المختار) ((76
 .(6/315) (؛ وينظر: ابن قدامة: المغني4/46) الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي ((74
؛ مسلم: صحيح مسلم، (6/13)(، 7653البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، رقم) ((73

 ، واللفظ للبخاري.(424ص)(، 141كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، رقم)
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 األسباب المسقطة لُغسل الميت:
 ها مختلف فيها عندهم، وبيانها كالتالي:هناك أسباب مسقطة لغسل الميت، منها ما اتفق الفقهاء عليها، ومن

 أواًل: انعدام الغاسل:
السنة في ُغسل الميت أن يغسل الرجل رجل والمرأة مرأة، وليس للمرأة أن تغسل أحدًا من الرجال إال زوجها 

)بمدة:  الذي مات على الزوجية، فقد جاء عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت بعد وفاة النبي 
)(75).   

فلو أن امرأة ماتت في مكان ال يوجد فيه إال الرجال األجانب، أو مات الرجل في موضع ال يوجد فيه إال 
، فقد جاء في (72)النساء األجنبيات عنه فإن كاًل منهما ُيَيمم ويصلى عليه وال حاجة لتغسيله عند الجمهور

)الحديث المرسل 
وذهب الشافعية في األصح عندهم بأنهم  .(71)(

فقد جاء ، (78)يغّسلوا في قميص، ويلف الُمغسِّل على يده خرقة كي ال يمسها أو تمسه، ويغض بصره
()(71). 

 ثانيًا: انعدام ما ُيغّسل به:
، (61)إذا مات الرجل في السفر وليس هناك ماء طاهر ليغسل به، فإنه ييمم ويصلى عليه

()(67).
 موت المرأة بين الرجال بمنزلة من لم يوجد ماء لغسله بعد موته، فإن كاًل منهما ُييمم. وجه الداللة:
 ثالثًا: السقط:

 صارخًا، أو قامت به إمارة الحياة، أما (66)ته ولو للحظة بأن استهلُيغّسل الميت الذي استقرت حياته بعد والد

                                                           

 إسناده صحيح ورجاله ثقات. ، وقال السندي(455ص)،(4737ستر الميت عند غسله، رقم) ، كتاب: الجنائز، باب: فيهسنن أبو داود في ((75
 (.6/413(؛ ابن قدامة: المغني)7/627(؛ مالك: المدونة الكبرى)6/356ذخيرة)؛ القرافي: ال(6/617ابن عابدين: الدر المختار) ((72
س معهم امرأة، البيهقي: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، كتاب: الجنائز، باب: المرأة تموت مع الرجال لي ((71
؛ وقال عنه األلباني في سلسلة األحاديث (75/513)(، 36644؛ البرهان فوري: كنز العمال، رقم)(4/418)(، 2171رقم)

 .(74/831)(، 2486الضعيفة والموضوعة وأثرها الشيء على األمة: موضوع، رقم)
 .(4/78) الماوردي: الحاوي في فقه الشافعي ((78
 .(1/736)(، 77111، رقم)ابن أبي شيبة: المصنف ((71
 .(6/411) برهان الدين: المحيط البرهاني ((61
 .سبق تخريجه ((67
االستهالل: ما ُيعرف به حياة الولد من صوت أو حركة، ولو شهدت القابلة أو األم على استهالل الولد، فإن قولهما مقبول  ((66

 .(7/758)في جواز الصالة عليه، ينظر: الشيخ نظام: الفتاوى الهندية، 
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، وذهب أبو يوسف لجواز تغسيله (64)السقط الذي لم تتم أعضاؤه ال يصلى عليه، وال يغسل ويدرج في خرقة
وتسميته وعدم الصالة عليه، وقال محمد من الحنفية في السقط الذي استبان خلقه ُيغسل ويكفن وال يصلى 

)وقد جاء ، (63)وهذا قول عند الشافعيعليه، 
)(65). 

 رابعًا: الشهادة:
ُيغسل وال يصلى عليه إذا مات في موضعه، هذا حكم الشهيد كحكم سائر الموتى في أحكام الدنيا، إال أنه ال  

يعني إذا مات في المعترك، ذهب لذلك عامة أهل العلم، ولم يخالف إال الحسن البصري، وسعيد بن 
 ، ودليلهم على عدم ُغسل الشهيد:(62)المسيب

 [.721]آل عمران: ﴾﴿قال اهلل تعالى: -
 .(61)أخبر اهلل تعالى بحياة الشهداء بعد موتهم، والحي ال ُيغسل وال يصلى عليه وجه الداللة:

-(
)(68). 

أما إذا مات بعد حمله من موضعه، ومضى عليه مدة طالت كأكل، أو حديث طويل، أو معالجة استمرت 
بن معاذ غّسل سعد  . فقد جاء في الحديث الطويل أن النبي (61)نهاأيام، فإن أحكام الموتى تسري عليه حي

وصلى عليه، وكان شهيدًا، رماه ابن اْلَعِرَقِة يوم الخندق بسهم فقطع أكحله، فُحمل إلى المسجد فلبث فيه أيامًا 
 .(41)حتى حكم في بني قريظة، ثم انفتح جرحه فمات

أو قتل غيلة، أو قتله اللصوص وقطاع الطرق، فكل أما من مات شهيدًا بغرق، أو حرق، أو تحت هدم، 
 .(47)شهداء فُغّسلوا وُصلي عليهم هؤالء ُيغسلون ويصلى عليهم، فقد ُقتل عمر، وعثمان، وعلي

                                                           

الماوردي: ؛ (735ص)؛ القروي: الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، 7/758الشيخ نظام: الفتاوى الهندية،  ((64
 .(6/414) (؛ ابن قدامة: المغني4/43) الحاوي في فقه الشافعي

 .(7/416) الكاساني: بدائع الصنائع ((63
 .(4/718) (، وقال األلباني: صحيح4786رقم) لمشي أمام الجنازة،أبو داود: سنن أبي داود، كتاب: الجنائز، باب: ا ((65
 .(6/418(؛ ابن قدامة: المغني)4/44(؛ الماوردي: الحاوي)6/616(؛ القرطبي: البيان والتحصيل)7/463الكاساني: بدائع الصنائع) ((62
 .(4/44) الماوردي: الحاوي ((61
 صحيح.(، وقال األلباني: 2/61)(، 4738لم في سبيل اهلل، رقم)النسائي: سنن النسائي، كتاب: الجهاد، باب: من كُ  ((68
 .(6/311) (؛ ابن قدامة: المغني4/42) الماوردي: الحاوي ؛(7/467) الكاساني: بدائع الصنائع ((61
عن مناقب الصحابة، باب:  ه، كتاب: إخبارهصحيح )بتصرف(؛ ابن حبان في(36/62)(، 65111، رقم)همسند أحمد في ((41

 .(6/311(؛ ابن قدامة: المغني)75/318وقال شعيب األرناؤوط: حديث حسن) (،1168ف دعاء سعد بن معاذ، رقم)ذكر وص
 .(6/314) (؛ ابن قدامة: المغني4/42الحاوي )الماوردي:  ((47
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ومثله من ُقتل ظلمًا، أو ُقتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله؛ ألن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، فأشبه 
 .(44)، خالفًا للحنفية(46)ثر القتل فيه، فلم يجز إلحاقه بشهيد المعتركالمبطون؛ وألن هذا ال يك

 حق الموتى في الكفن:المبحث الثاني: 
، وهو حق وواجب للميت على األحياء على الكفاية إن فعله (43)الكفن: ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها

ال أثموا جميعاً   لى وجوبه التالي:، والدليل ع(45)البعض سقط اإلثم عن الباقين، وا 
- (

)(42). 
ارث الناس هذا الفعل من لدن آدم حتى يومنا هذا السنة عند إطالقها تأتي بمعنى الواجب، وتو  وجه الداللة:

 ، فيكون تكفين الميت واجبًا بذلك.(41)يفهم منه أن تاركه مسيئًا لتركه
-(

)(48) . 
 يكون تكفين الميت واجبًا بذلك.، ف(41)الوجوب()واألصل في األمر في قوله:  وجه الداللة:

يؤخذ ثمن الكفن من رأس مال التركة وهو بذلك مقدم على الدَّين والوصية والميراث؛ ألنه من حوائج  -
ال ففي بيت المال؛ ألنه  الميت، ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب نفقته وكسوته في حال حياته، وا 

ن أوصى بذلك، فيكون بذلك واج(31)ُأعد لحوائج المسلمين  .(37)بًا، وال يجوز اسقاطه حتى وا 

                                                           

 .(6/314) ابن قدامة: المغني ((46
 .(7/466) الكاساني: بدائع الصنائع ((44
 .(5/416) المستقنع : الشرح الممتع على زادابن عثيمين ((43
(؛ 7/363(؛ البجيرمي: حاشية البجيرمي)7/332(؛ النفراوي: الفواكه الدواني)7/622مجمع األنهر)شيخي زادة:  ((45

 .(4/12) العاصمي: حاشية الروض المربع
مرفوع ، (، وقال المحقق محمد عوامة: وهذا الحديث موقوف لفظاً 66167ابن أبي شيبة: المصنف، كتاب: الجنائز، رقم) ((42

سناد المصنف صحيح  .(1/746) حكمًا، وا 
 . (7/611) الكاساني: بدائع الصنائع ((41
؛ مسلم: صحيح مسلم، كتاب: (6/12)(، 7621البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم، رقم) ((48

 ري.، واللفظ للبخا(6/825)(، 7612الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم)
 . (5/416) ابن عثيمين: الشرح الممتع ((41
 . (7/363) (؛ البجيرمي: حاشية البجيرمي7/332) (؛ النفراوي: الفواكه الدواني7/622) شيخي زادة: مجمع األنهر ((31
 . (7/715) الغمراوي: السراج الوهاج ((37
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والواجب في كفن الميت ثوبًا يستر جميع بدنه، بحيث ال يصف البشرة، سواء كان رجاًل أو امرأة، صغيرًا أو 
)قالت:  كبيرًا، لما جاء في حديث أم عطية السابق لما غّسلن بنت النبي 

)(36). 
 أمر بلف ابنته عند موتها بإزاره، وفيها داللة على جواز تكفين الميت بثوب واحد ساتر لجسده. أن النبي  وجه الداللة:

) وجاء
...)(34). 

لما جاء لستر للميت، هذا الواجب، ولكن المستحب أن يكفن الرجل في ثالثة أثواب لما فيها من ا
()(33). 

)وقد جاء  ،(35)والمستحب في كفن المرأة خمسة أثواب لما فيها من زيادة ستر لها
)(32)( ،)(31) . 

، لما جاء في حديث عائشة رضي اهلل عنها السابق، ويفضل فيه البياض لموافقته كفنه صلى
()(38).

 حق الموتى في صالة الجنازة: المبحث الثالث: 
إذا قام بها البعض سقط اإلثم عن من الحقوق الواجبة للميت على األحياء الصالة عليه، وهي على الكفاية 
ال أثموا جميعًا، ومن لم ُيَصلَّ عليه وتم دفنه ُصلِّي على قبره،  )الباقين، وا 



، والحديث كما فيه داللة على جواز الصالة على القبر، (31)(

                                                           

 .سبق تخريجه ((36
 .(6/11)(، 7615يوجد إال ثوب واحد، رقم) البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إذا لم ((34
؛ مسلم: صحيح مسلم، كتاب: (6/11)(، 7614البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الكفن وال عمامة، رقم) ((33

 ، واللفظ للبخاري.(425ص)(، 137الجنائز، باب: في كفن الميت، رقم)
 .(7/415) (؛ الفوزان: الملخص الفقهي7/715) سراج الوهاج(؛ الغمراوي: ال7/621) شيخي زادة: مجمع األنهر  ((35
 .(1/715)(، 77711ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة، رقم) ((32
 .(5/455) وسط في السنن واإلجماع واالختالفابن المنذر: األ ((31
مذي: سنن الترمذي، كتاب: ؛ التر (3/1)(، 4818أبو داود: سنن أبو داود، كتاب: الطب، باب: في األمر بالكحل، رقم)  ((38

 ، وقال األلباني: حديث صحيح.(4/471)(، 113الجنائز، باب: ما يستحب في األكفان، رقم)
 .(6/81)(، 7467البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، رقم) ((31



11 

 

واظب على الصالة على كل جنازة، وكذلك أصحابه من بعده، واألمة إلى يومنا، وهذا  أن النبيفيه كذلك 
 .(51)دليل واضح على فرضيتها على الكفاية

 وجاءت األحاديث متظافرة كذلك في فضل الصالة على الميت، وما يرجى له بكثرة العدد، ومنها:
-(

)(57) . 
-(

)(56). 
 صفة الوقوف من الرجل والمرأة في صالة الجنازة:

زة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة عند الحنفية، وفي رواية عندهم يقوم يقوم اإلمام عند الصالة على الجنا
؛ ولكن (53)، وذهب المالكية إلى أن القيام منهما يكون وسطاً (54)بحذاء وسط الرجل، ومن المرأة بحذاء صدرها

األدلة جاءت على أن القيام من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها، وهو ما ذهب إليه الشافعي 
 ، واألدلة كالتالي:(55)أحمدو 


(52).



(51). 
 
 

                                                           

(؛ الماوردي: 648/ 8(؛ ابن عبدالبر: االستذكار)7/628ع األنهر)(؛ شيخي زادة: مجم7/477الكاساني: بدائع الصنائع) ((51
 .(4/56الحاوي الكبير)

؛ مسلم: صحيح مسلم، (6/88)(، 7465البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن، رقم) ((57
 .(422ص)(، 135كتاب: الجنائز، باب: فضل الصالة على الجنازة واتباعها، رقم)

 .(428ص)(، 138مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا له، رقم) ((56
 .(7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((54
 .(6/681) البر: االستذكارابن عبد ((53
 .(3/22) (؛ الشوكاني: نيل األوطار6/665) (؛ ابن مفلح: المبدع شرح المقنع4/51) الماوردي: الحاوي الكبير ((55
 .(7/14)(، 446البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الحيض، باب: الصالة على النفساء وسنتها، رقم) ((52
؛ الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم (61/481)(، 74773أحمد: مسند اإلمام أحمد، رقم) ((51

 ترمذي: حديث حسن، واللفظ ألحمد.، وقال ال(4/456)(، 7143اإلمام من الرجل والمرأة؟، رقم)
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 عدد تكبيرات صالة الجنازة:
حول عدد تكبيرات صالة الجنازة، فروي عنه الخمس، والسبع، والتسع، وأكثر  اختلفت الروايات عن النبي

حين اختلفوا في  أنه جمع الصحابة من ذلك؛ إال أن آخر فعله كان أربع تكبيرات؛ لما روي عن عمر
لتكبيرات، وقال لهم: إنكم اختلفتم فمن يأتي بعدكم يكون أشد اختالفًا منكم، فانظروا آخر صالة صالها عدد ا

على جنازة فخذوا بذلك، فوجده صلى على امرأة أربعًا، فاتفقوا على ذلك، فكان دلياًل على كون  رسول اهلل
تكبيرات الجنازة فقال: كل ذلك كان؛ عن  التكبيرات في صالة الجنازة أربعًا، وقد سئل عبداهلل بن مسعود

 .(58)ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع
 :كيفية الصالة على الجنازة

سرًا بعد التكبيرة الثانية،  يقرأ بعد التكبيرة األولى بالفاتحة فقط من غير سورة سرًا، وُيصلي على النبي
عند الشافعية ورواية عند الحنابلة بعد التكبيرة  ويدعو للميت في التكبيرة الثالثة سرًا بأحسن ما يحضره، ويقول
فقد جاء عن، (51)الرابعة:)اللهم ال تحرمنا أجره، وال تفتنا بعده، واغفر لنا وله(




(21). 

 ى عليه من المسلمين:صلّ من ال يُ 
ُيصلى على كل مسلم مات بعد الوالدة صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، إال ما جاء 

 الخالف بين الفقهاء في استثنائه من ذلك، وهو كالتالي:
 بغاة وقطاع الطرق وما في حكمهم:أواًل: ال

اختلف الفقهاء فيما بينهم في الصالة على البغاة وقطاع الطرق ومن في حكمهم من العصاة، وأهل األهواء، 
 ومن قتل نفسه إلى قولين وهما: 

 التالي: م، ودليله(27)وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أنه يصلى عليهم القول األول:
﴿قال اهلل تعالى:  -

 .[1]الحجرات: ﴾

                                                           

؛ وينظر: (4/55) (؛ الماوردي: الحاوي الكبير8/637) (؛ ابن عبدالبر: االستذكار7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((58
 .(75/176)(، 36845البرهان فوري: كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، رقم)

 .(641-6/661) (؛ ابن مفلح: المبدع شرح المقنع5/413)(، 1262البيهقي: معرفة السنن واآلثار، رقم) ((51
 .(3/41)(، 1611؛ البيهقي: السنن الكبرى مع الجوهر النقي، رقم)(677-671ص)(، 587، رقم)همسند الشافعي في ((21
(؛ 4/55) (؛ الماوردي: الحاوي الكبير6/616) بن رشد القرطبي: البيان والتحصيل؛ ا(7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((27

 .(6/642) ابن مفلح: المبدع شرح المقنع
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وصف اهلل تعالى الفئة الباغية هنا بالمؤمنين رغم ما صدر عنهم من أفعال، فُيصلى عليهم إذا  وجه الداللة:
  ُقتلوا على حالهم.

-()(26).
-()(24).
ن كانوا  - أجمع المسلمون على أنه ال يجوز ترك الصالة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وا 

 .(23)أصحاب كبائر
ألن الباغي مسلم مقتول فوجب أن ُيغّسل وُيصلى عليه كالزاني المحصن، والقاتل العمد؛ وألن الصالة  -

.(25)باغي إليها أحوجاستغفار ورحمة، وال
ولكن ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصالة تتم من ِقَبل عامة الناس، أما أهل الفضل، واإلمام األعظم، 

مام قرية وهو واليها في القضاء فال يصلي عليهم؛ لما فيها من الردع والزجر لهم ، واستدلوا (22)وقيل نائبه، وا 
)جاء بما 

 .(28)(. وفي رواية النسائي: )(21)(
 منع أصحابه من الصالة، فُيصلى عليه من عوام الناس فقط.لم يصلِّ عليه بنفسه، ولم ي أن النبي وجه الداللة:
 ، ودليلهم التالي:(21)وذهب إليه الحنفية وقالوا ال ُيصلى على الُبغاة وُقّطاع الطرق ومن في حكمهم القول الثاني:

ا أنه لم ُيغسِّل أهل نهروان ولم يصلِّ عليهم، قيل له: أكفاٌر هم، فقال: ال؛ ولكن إخواننروي عن علي-
بغوا علينا، أشار إلى ترك الُغسل والصالة عليهم إهانة لهم؛ ليكون زجرًا لغيرهم، وكان ذلك بمحضر من 

 ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا. الصحابة
ذا ثبت - البغاة هنا يشبهون المصلوب، والمصلوب يترك على خشبته إهانة له وزجرًا لغيره، وكذلك البغاة. وا 

في قطاع الطرق؛ ألنهم في معناهم، إذ هم يسعون في األرض بالفساد كالبغاة، فكانوا الحكم في البغاة ثبت 
 .(11)في استحقاق اإلهانة مثلهم

                                                           

 .(6/465) ضعيف (، وقال األلباني:6545، رقم)، كتاب: الجهاد، باب: في الغزو مع أئمة الجورهسنن أبو داود في ((26
مكحول لم يسمع من أبي هريرة، لذلك اعتبره أبو داود من و (، 1181البيهقي: السنن الكبرى مع الجوهر النقي، رقم) ((24

 .(3/71) المراسيل كما ذكره الدارقطني
ن كان في إسنادها ضعف فما ذك ((23  .(8/648) رنا من اإلجماع يشهد لها ويصححهاابن عبدالبر: االستذكار، وقال: األحاديث التي وردت وا 
 .(4/41) الماوردي: الحاوي الكبير ((25
 .(6/642) نعالمق؛ ابن مفلح: المبدع شرح (8/685) ابن عبدالبر: االستذكار ((22
 .(411ص)(، 118مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: ترك الصالة على القاتل نفسه، رقم) ((21
 .(3/22)(، 7123النسائي: سنن النسائي، كتاب: الجنائز، باب: ترك الصالة على من قتل نفسه، رقم) ((28
 .(7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((21
 .(7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((11
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يظهر من خالل عرض المسألة السابقة رجحان ما ذهب إليه الجمهور لآلية واإلجماع والمعقول  الراجح:
راض، فإن أهل النهروان لما لم ُيغسَّلوا فكان الذي استندوا إليهم، في حين أن أدلة الحنفية لم تسلم من االعت

، أما تصوير حالهم مثل (17)لكثرة عددهم، فيشق بذلك تغسيلهم مثل قتلى أهل الجمل وصفين من الجانبين
 .(16)أهل الحرب بعدم تغسيل كل منهم فهو غلط لوقوع الفرق بينهم

 ثانيًا: الصالة على الغائب:
 ب على قولين وهما كالتالي:اختلف الفقهاء في الصالة على الغائ 

 ، ودليلهم على ذلك التالي:(14)وذهب إليه الحنفية والمالكية، وقالوا بعدم جواز الصالة على الغائب القول األول:
- 

(13) . 
:"وما نحسب الجنازة إال موضوعة بين يديه" دليل على خصوصية هذه الصالة قوله  وجه الداللة:

النجاشي بين يديه، أو رفعت له جنازته _واهلل أعلم_، كما كشف بالنجاشي؛ حيث إن اهلل تعال أحضر روح 
له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته، وكما روي أن جبريل أتاه بروح جعفر أو بجنازته، وقال: 

 . (15)قم فصلِّ عليه، وهذا كله وما كان مثله دليل على الخصوص؛ ألنه ال يشركه في ذلك أحد غيره
 .(12)النجاشي؛ إذ لم يصلِّ عليه أحد من قومه، وال يجوز أن ُيترك مسلم ليدفن دون الصالة عليهصالة النبي -
ن استقبل الميت كان  - إن كان الميت في جانب المشرق واستقبل القبلة في الصالة عليه كان الميت خلفه، وا 

 .(11)مصليًا لغير القبلة، وكل ذلك ال يجوز
 ، ودليلهم التالي:(18)ية والحنابلة، وقالوا بجواز الصالة على الغائبوذهب إليه الشافع القول الثاني:

(
)(11). 

 على النجاشي، الحديث فيه داللة واضحة على جواز الصالة على الغائب؛ حيث صلى النبي وجه الداللة:
 

                                                           

 .(6/316) ابن قدامة: المغني ((17
 .(4/41) الماوردي: الحاوي الكبير ((16
 .(8/643) (؛ ابن عبدالبر: االستذكار7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((14
 .(44/611) ناؤوط: اسناده صحيح على شرط مسلم(، وقال المحقق شعيب األر 61115أحمد: مسند اإلمام أحمد، رقم) ((13
 .(8/643) (؛ ابن عبدالبر: االستذكار7/476) دائع الصنائعاساني: بالك ((15
 .(8/642) ابن عبدالبر: االستذكار ((12
 .(7/476) الكاساني: بدائع الصنائع ((11
 .(6/645) (؛ ابن مفلح: المبدع شرح المقنع4/57) الماوردي: الحاوي الكبير ((18
 .(6/82)(، 7461صفين أو ثالثة على الجنازة خلف اإلمام، رقم)، كتاب: الجنائز، باب، من صف هصحيح البخاري في ((11
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 .(81)وال يوجد دليل على التخصيص في حقه، ولو فتح باب هذا الخصوص النسد كثير من ظواهر الشرع
 .(87)له، فكيف ال ُيدعى له وهو غائب أو في القبر الصالة على الميت دعاء -

 بالتالي: وأجابوا عن أدلة القول األول
 .(86)أما أنه لم يصلِّ عليه أحد فهو بعيد، فإن النجاشي ملك الحبشة وقد أظهر إسالمه، فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه -
حضار الجنازة بين يديه، فإن اهلل تع وطوي األرض للنبي - أهل لذلك، وهذا  الى قادر عليه، والنبيوا 

 .(84)األمر يحتاج إلى نقل وال يثبت باالحتمال
قال الشوكاني: "أنه لم يأت المانعون من الصالة على الغائب بشيء يعتد به سوى االعتذار بأن ذلك وفي الختام: 

  .(83)عه األثر والنظر"مختص بمن كان في أرض ال يصلى عليه فيها، وهو أيضًا جمود على قصة النجاشي يدف
 .(85)وقد ورد التفصيل فيهما عند عرض ُغسل الميت السقط:الشهيد و ثالثًا: 

 حق الموتى في تشييع الجنازة:المبحث الرابع: 
بعد أن يتم الصالة على الميت فإنه يحمل ويسار به إلى قبره، وهو ما يسمى بالتشييع، وهو فرض على 

، كونه عبادة يتقرب بها إلى اهلل تعالى، فينبغي لكل (82)كره أخذ األجرة عليهالكفاية كباقي الحقوق السابقة، وي
فعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من وقد  ،كرام للميتا  و بر وطاعة و  لما فيه من حق أحد أن يبادر إليه؛

(، هل الفضلأ

)(81) ،(
)(88). 

 
 
 

                                                           

 .(3/51) الشوكاني: نيل األوطار ((81
 .(3/31) الشوكاني: نيل األوطار ((87
 .(3/51) (؛ الشوكاني: نيل األوطار6/645) ابن مفلح، المبدع شرح المقنع ((86
 .(3/51) الشوكاني: نيل األوطار ((84
 .(3/57) الشوكاني: نيل األوطار ((83
 .2ينظر في ذلك ص ((85
 .(7/428) (؛ البهوتي: شرح منتهى اإلرادات5/611) (؛ النووي: المجموع شرح المهذب7/411) تةحاشي اوي فيالطحط ((82
 .(6/17)(، 7641البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: األمر باتباع الجنائز، رقم) ((81
؛ مسلم: صحيح مسلم، (6/17)(، 7631جنائز، باب: األمر باتباع الجنائز، رقم)البخاري: صحيح البخاري، كتاب: ال ((88

 .(816ص)(، 6726كتاب: السالم، باب: من حق المسلم للمسلم رد السالم، رقم)
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 :والسير بها صفة حمل الجنازة
ُيحمل الميت من جميع جوانب السرير األربعة، لما جاء 

(81) ،
الجنازة على األعناق هو الصحابة أن حمل  ، فالظاهر من فعل(11)

األولى من حملها على سيارة؛ ألنه األدعى لالتعاظ والخشوع، إال إذا وجد عذر كبعد مقبرة، أو وجود رياح، 
  .(17)أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك

ذا كان الركوب فسير الراكب خلف الجنازة هو األولى؛ لما في السير أمامها من إيذاء للمشاة  وا 
(
)(16). 

منها فال بأس به، فأما الركوب في الرجوع 

()(14).
،(13)واتفق الفقهاء على استحباب اإلسراع بالجنازة، ولكنهم اختلفوا في صفته

()(15). 
ذا مرت جنازة فال يستحب القيام لها  بعد أن كان يقوم، ترك القيام لها ؛ ألن آخر األمرين من رسول اهللوا 

، ()(11)،(12)واألخذ باآلخرة من أمره أولى
()(18)

                                                           

 .(3/71)(، 1186البيهقي: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، رقم) ((81
 .(3/61)(، 1184رقم)البيهقي: السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي،  ((11
 .(5/458) : الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ ابن العثيمين(7/428) وتي: شرح منتهى اإلراداتالبه ((17
(، 78713، رقم)همسند؛ أحمد في (458ص)(، 4781، كتاب: الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة، رقم)هسنن أبو داود في ((16
 حيح.، وقال أبو داود: حديث حسن ص(41/771)

 .(458ص)(، وقال األلباني: حديث صحيح، 4711، كتاب: الجنائز، باب: الركوب في الجنازة، رقم)هسننأبو داود في  ((14
 .(6/456)؛ ابن قدامة: المغني، (5/617)؛ النووي: المجموع شرح المهذب، (7/311)الطحطاوي: حاشية الطحطاوي،  ((13
؛ مسلم: صحيح مسلم: كتاب: (6/82)(، 7475باب: السرعة بالجنازة، رقم) البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، ((15

 .(422ص)(، 133الجنائز، باب: اإلسراع بالجنائز، رقم)
(؛ ابن 8/618) (؛ ابن عبدالبر: االستذكار5/681) (؛ النووي: المجموع شرح المهذب7/471) الكاساني: بدائع الصنائع ((12

 .(6/453) ن قدامة: المغني(؛ اب22ص) ُجزي: القوانين الفقهية
 .(416ص)(، 126مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، رقم) ((11
 .(416ص)(، 126مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة، رقم) ((18
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ومن تبع جنازة استحب له أن ال يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال، 

()(11)

 مكروهات تشييع الجنازة:
 :أواًل: الندب والنياحة

)، (711)أجمع العلماء على أن النياحة والندب ال تجوز للرجال وال للنساء

)(717) ،(

يوب، ومما يشبه النياحة في النهي لطم الخدود وشق الج(716)(
()(714). 

ذا كان العلماء قد أجمعوا على عدم جواز النياحة، فقد رخص جمهور الفقهاء في بكاء العين ،(713)وا 
(





)(715) ،(




)(712).

                                                           

 .417(، ص151مسلم: صحيح مسلم، كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة، رقم) ((11
؛ ابن 5/411؛ النووي: المجموع شرح المهذب، 8/473؛ ابن عبدالبر: االستذكار، 7/471الكاساني: بدائع الصنائع،  ((711

 .6/311قدامة: المغني، 
 .1/81(، 1675البخاري: صحيح البخاري، كتاب: األحكام، باب: من انتظر حتى تدفن، رقم) ((717
 .426(، ص143ديد في النياحة، رقم)مسلم: صحيح مسلم: كتاب: الجنائز، باب: التش ((716
 .6/87(، 7613البخاري: صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب، رقم) ((714
؛ ابن 5/411؛ النووي: المجموع شرح المهذب، 8/473؛ ابن عبدالبر: االستذكار، 7/471الكاساني: بدائع الصنائع،  ((713

 .6/311قدامة: المغني، 
 .6/84(، 7414إنا بك لمحزونون، رقم) ي: صحيح البخاري: كتاب: الجنائز، باب: قول النبيالبخار  ((715
 .6/83(، 7413البخاري: صحيح البخاري: كتاب: الجنائز، باب: البكاء عند المريض، رقم) ((712
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 ثانيًا: رفع الصوت عند الجنازة:
يت، وال يتحدث يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله متعظًا بالموت وبما يصير إليه الم

ورأى  ،بأحاديث الدنيا، وال يضحك، قال سعد بن معاذ: "ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها
، وأما رفع (711)بعض السلف رجاًل يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ ال كلمتك أبدًا"

، (718)الصوت في الجنازة بالذكر وغيره فمكروه

(711) ،
ذا كان النهي عن رفع الصوت بالذكر فما دونه أولى مثل ما  ،(771) وا 

يحصل في عصرنا من إطالق للنار، ومكبرات للصوت فلعلها أشد نهيًا؛ ألن المقصود من اإلتباع للجنازة قد 
فات.

 ثالثًا: اتباع الجنازة بنار:
،(777)عد اتباع الجنازة بالنار من أفعال الجاهلية، وهو كذلك من فعل أهل الكتاب فال ينبغي لنا التشبه بهميُ 


(776)(774) ،


(773). 

)،(775)فإن ُدفن الميت لياًل فاحتاجوا إلى ضوء فال بأس به

)(772). 
 
 
 

                                                           

 .6/453ابن قدامة: المغني،  ((711
 .6/453؛ ابن قدامة: المغني، 7/471الكاساني: بدائع الصنائع،  ((718
 .4/613(، 77474ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة، رقم) ((711
 .4/614(، 77415ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة، رقم) ((771
 .5/687؛ النووي: المجموع شرح المهذب، 662-6/665؛ ابن عبدالبر: االستذكار، 7/471الكاساني: بدائع الصنائع،  ((777
(، 7381نائز، باب: ما جاء في الجنازة ال تؤخر إذا حضرت وال تتبع بنار، رقم)ابن ماجة: سنن ابن ماجة، كتاب: الج ((776

 .7/311وقال في الزوائد: إسناده حسن، 
 ، وقال شعيب األرناؤوط عنه: إسناده حسن.72/768(، 71741أحمد: مسند اإلمام أحمد، رقم) ((774
 .4/415(، 2811البيهقي: السنن الكبرى مع الجوهر النقي، رقم) ((773
 .6/453ابن قدامة: المغني،  ((775
 4/424(، قال الترمذي: حديث حسن، 7151الترمذي: سنن الترمذي، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء بالدفن بالليل، رقم) ((772
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 رابعًا: اتباع النساء للجنازة:
ما النساء فيكره لهن أو  كما ظهر في هذه المسألة،عليه  وهذا مجمع ،تباع الجنازة حتي تدفنيستحب للرجال ا

وكره مالك للشابة إذا ُخشي منها الفتنة، وفي العموم أذن لها في تتبع  ،(771)عند الجمهور من الفقهاء اتباعها
)،(778)دها، ووالدها، وزوجها، وأخيهاجنازة ول
)(771) ،

(

)(761)

 حق الموتى في الدفن:المبحث الخامس: 
 .والحكمة منه فن وحكمه ومكانهدأواًل: تعريف ال

ُهَو َمْدفون وَدِفين، والدِّْفن يقال َدَفنه َدِفنه، َيْدِفُنه َدْفنًا وادََّفنه فانَدَفن وَتَدفَّن فَ (767)المواراةو  السترلغة  الدفن
والمعنى االصطالحي ال يخرج عن المعنى اللغوي فهو مواراة .(766)والدَّفيُن: اْلَمْدُفوُن، َواْلَجْمُع َأدفان وُدَفناء

(764)الميت في التراب

لى ، وقد أجمع الفقهاء على أن الدفن فرض عة التي كفلتها الشريعة اإلسالميةوالدفن من الحقوق الالزم
 األرض وجه على تركه في ألن ؛(763)المقصود لحصول الباقين؛ عن سقط البعض به قام إذا حتى الكفاية
(765)برائحته الناس ويتأذى لحرمته هتكاً 

 على يدل وهذا،[62-65]المرسالت:  ﴾َوَأْمَواًتا َأْحَياءً   ِكَفاًتا اأْلَْرَض  َنْجَعلِ  َأَلمْ ﴿: تعالى قوله فيه واألصل 
 ِفي َيْبَحثُ  ُغَراًبا اللَّهُ  َفَبَعثَ ﴿ تعالى: وقوله(762)عنه يزيله ما وسائر شعره ودفن ودفنه، الميت راةموا وجوب

                                                           

 .6/453؛ ابن قدامة: المغني، 5/611؛ النووي: المجموع شرح المهذب، 7/471الكاساني: بدائع الصنائع،  ((771
 .(22ص)؛ ابن ُجزي: القوانين الفقهية، (6/645) كليل لمختصر خليلدري: التاج واإلالعب ((778
 .(6/81)(، 7618البخاري: صحيح البخاري: كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، رقم) ((771
 .(741ص)(، قال األلباني: صحيح، 7737: كتاب: الجنائز، باب: خروج النساء في العيد، رقم)هسنن في أبو داود ((761
 (45/72الزبيدي: تاج العروس ) ((767

 (.755/ 74ابن منظور، لسان العرب) (766)
 (.671)الفقهاء لغة معجم قلعجي: ((764
؛ (6/488الوسيط في المذهب) الغزالي: ؛(7/658بداية المجتهد) ابن رشد: ؛(7/478دائع الصنائع)الكاساني: ب ((763

 (.6/3111المرداوي: اإلنصاف)
 .(7/654المهذب) الشيرازي: ((765
 (.71/726الجامع ألحكام القرآن) القرطبي: ((762
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فاآلية دلت على وجوب ستر الميت بدفنه في ،[47]المائدة:  ﴾َأِخيهِ  َسْوَءةَ  ُيَواِري َكْيفَ  ِلُيِرَيهُ  اأْلَْرضِ 
 .(768)ميتال دفن في أصل اآلية وقال القاسمي:،(761)التراب

َأَمَر َيْوَم َبْدٍر ِبَأْرَبَعٍة َوِعْشِريَن َرُجاًل ِمْن َصَناِديِد ُقَرْيٍش، َفُقِذُفوا ِفي َطِويٍّ ِمْن  َعْن َأِبي َطْلَحَة، َأنَّ َنِبيَّ اللَِّه و 
 .(761)َأْطَواِء َبْدٍر َخِبيٍث ُمْخِبثٍ 

الَّ َقْد مَ : ِإنَّ َعمَّ َقاَل: ُقْلُت ِللنَِّبيِّ  َعِليٍّ  وَعنْ  نَّ اْذَهْب َفَواِر َأَباَك، ُثمَّ اَل ُتْحِدثَ اَت، َقاَل: َك الشَّْيَخ الضَّ
 .(741)يَفَذَهْبُت َفَواَرْيُتُه َوِجْئُتُه َفَأَمَرِني َفاْغَتَسْلُت َوَدَعا لِ  ،َشْيًئا، َحتَّى َتْأِتَيِني

اْحِفُروا، َوَأْوِسُعوا، َوَأْحِسُنوا، )اَحاُت َيْوَم ُأُحٍد، َفَقاَل: الِجرَ  ِه َقاَل: ُشِكَي ِإَلى َرُسوِل اللَّ  ِهَشاِم ْبِن َعاِمرٍ  وَعنْ 
 .(747)َيَدْي َرُجَلْينِ  نَ ، َفَماَت َأِبي، َفُقدَِّم َبيْ (َقدُِّموا َأْكَثَرُهْم ُقْرآًناَواْدِفُنوا ااِلْثَنْيِن َوالثَّاَلَثَة ِفي َقْبٍر َواِحٍد، وَ 

 في حق اآلدمي الميت. ووجوبهدل داللة واضحة على لزوم الدفن من السنة ت األحاديث فهذه
ابن  قال، (746)إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه -صلوات اهلل عليه- وقد توارث الناس من لدن آدم

المنذر: "وأجمعوا على أن دفن الميت الزم واجب على الناس ال يسعهم تركه عند اإلمكان، ومن قام به منهم 
 من واْلِحْكَمة .(743)"الدَّْفنِ  ُوُجوبِ  َعَلى َوَأْجَمُعواقال ابن رشد: "و  ،(744)على سائر المسلمين" سقط فرض ذلك

 أكرم مما فهو ،(745)َلهُ  السَِّباعِ  َوَأْكلِ  ِجيَفِتِه، َواْسِتْقَذارِ  َراِئَحِتهِ  ِباْنِتَشارِ الميت  ُحْرَمة اْنِتَهاكِ  َعَدمُ  :الدَّْفنِ  ُوُجوبِ 
.(742)برائحته الناس ويتأذى حرمته فتنهك السباع كسائر يطرح لئال اإلنسان؛ به اهلل
 أهله يدفن كان  وألنه والمارين؛ الزوار دعاء من يلحقه لما،(741)هي المكان األمثل للدفن المقبرةو 

 أو حاجة إليه تدعو أن إال: األذرعي قال،(748)مكروه بالبيت الدفن أن :القفال فتاوى وفي بالبقيع، وأصحابه
 نبياً  يقبض لم تعالى اهلل فألن بيته؛ في  دفنه وأما .مكروه ال األولى خالف أنه المشهور أن على ،لحةمص

                                                           

 (.3/417الجامع ألحكام القرآن) القرطبي: ((761
 (.3/776محاسن التأويل) ((768

 (.5/12)،(4112صحيح البخاري، ِكَتاُب الَمَغاِزي، َباُب َقْتِل َأِبي َجْهٍل ) :( البخاري761)
 (، صححه األلباني. 4/673)،(4673ُجِل َيُموُت َلُه َقَراَبٌة ُمْشِرٌك )سنن أبي داود، ِكَتاب اْلَجَناِئِز، َباُب الرَّ  :( أبو داود741)
 .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ  (، وقال:3/674)،(7174) سنن الترمذي، َأْبَواُب اْلِجَهاِد ، َباُب َما َجاَء ِفي َدْفِن الشَُّهَداءِ  :( الترمذي747)

 (7/478الكاساني: بدائع الصنائع) ((746
 (.33اإلجماع )ص:  :( ابن المنذر744)
 (.658/ 7( ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد)743)
 (.42/ 6مغني المحتاج) :( الشربيني745)
 (.13/ 4النجم الوهاج في شرح المنهاج) :( الدَِّميري742)

 (.6/481المغني) ابن قدامة:؛ (7/56المهذب) الشيرازي:؛ (767نور اإليضاح) :الشرنباللي ((741
وأبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما ُدفنوا  ألن النبي  ؛يجوز الدفن في البيت (، وعند الحنابلة7/56مهذب)ال الشيرازي: ((748

 (.444فقه العبادات على المذهب الحنبلي)  زرزور:ينظر:  في البيت.
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 فيه، لحديث قتل حيث دفنه فيسن الشهيد وغيره األذرعي واستثنى فيه، يدفن أن يحب الذي الموضع في إال
 البقاع في وكذلك بركتهم، لتناله ؛داءوالشه بالصالحين المشهورة كالمقبرة بالبلد مقبرة أفضل في الدفن ويسن
 َفَرَجعَ  َصكَُّه، َجاَءهُ  َفَلمَّا السَّاَلُم، َعَلْيِهَما ُموَسى ِإَلى الَمْوتِ  َمَلكُ  ُأْرِسلَ ) :َقالَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ ف(741)الشريفة

 َعَلى َيَدهُ  َيَضعُ : َلهُ  َفُقلْ  اْرِجْع،: َوَقالَ  َعْيَنهُ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  دَّ َفرَ  الَمْوَت، ُيِريدُ  الَ  َعْبدٍ  ِإَلى َأْرَسْلَتِني: َفَقالَ  َربِِّه، ِإَلى
، َأيْ : َقالَ  َسَنٌة، َشْعَرةٍ  ِبُكلِّ  َيُدهُ  ِبهِ  َغطَّتْ  َما ِبُكلِّ  َفَلهُ  َثْورٍ  َمْتنِ   َفَسَألَ  َفاآْلَن،: َقالَ  الَمْوُت، ُثمَّ : َقالَ  َماَذا؟ ُثمَّ  َربِّ
 ِإَلى َقْبَرُه، أَلََرْيُتُكمْ  َثمَّ  ُكْنتُ  َفَلوْ ):  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،" ِبَحَجرٍ  َرْمَيةً  الُمَقدََّسةِ  اأَلْرضِ  ِمنَ  ْدِنَيهُ يُ  َأنْ  اللَّهَ 

 والصالحين، األنبياء من المقدسة األرض في ُدفن من لفضلوذلك  ؛(731)(اأَلْحَمرِ  الَكِثيبِ  ِعْندَ  الطَِّريِق، َجاِنبِ 
 الفاضلة، المواضع يقصدون الفضالء وألن ؛المحيا في جبرتهم يستحب كما الممات، في مجاورتهم تحبفاس

 خاص ذلك فإن فيه مات الذي البيت في كبير وال صغير يدفن وال ،(737)ألهلها ويدعون قبورها ويزورون
 مدرسة يبني من علهيف كما خاص مدفن في يدفن ال أنه ومقتضاه ،المسلمين مقابر إلى ينقل بل باألنبياء،
، (734)عند المالكية فيه للصالة بني الذي المسجد في الميت دفن يكرهو  ،(736)مدفنا بقربها له ويبني ونحوها،

 من عندهم فينبش ذلك لغير الجهة الواقف لتعيين ؛عند الحنابلة ورباط كمدرسة ونحوه مسجد في الدفن  يحرمو 
 دافنه إلزام وللمالك للعدوان، ربه إذن بال غيره ملك في دفنه رميح كما. الواقف بشرط للعمل تداركاً  بمسجد دفن

 .(733)حرمته هتك من فيه لما يبلى؛ حتى تركه له واألولى. حق بغير به شغله عما ملكه له ليفرغ ونقله؛ بإخراجه
 _البلديات_ _وزارة األوقاف ويرى الباحثان بضرورة التقيد وااللتزام في موضوع الدفن بقرارات الجهة المنظمة لذلك

 فما تقره هذه الجهات بخصوص الدفن يجب االلتزام به ما لم يخالف تعاليم الشريعة بهذا الخصوص.
 : صفة القبر والدفن:ثانياً 
 أِلَْكلِ  اْلُحْفَرةِ  ِتْلكَ  َنْبشِ  نْ عَ  السَُّبعَ  َوَتْمَنعُ  اْلَحيَّ  َفُتْؤِذيَ  ِمْنهُ  َتْظَهرَ  َأنْ  الرَّاِئَحةَ  َرْدِمَها َبْعدَ  َتْمَنعُ  ُحْفَرةٌ  اْلَقْبرِ  َأَقلُّ و 

 .(735)ذكر الحكمة من وجوب الدفن موتقد اْلَميِِّت،
ِهَشاِم  لحديث نزوله، في يزاد بأن ويعمَّق وعرضاً  طوالً  يوسع أن -المالكية غير الجمهورفي قول -السنة  ومن

 ،(732)َوَأْحِسُنوا" ،َوَأْوِسُعوا اْحِفُروا،اُت َيْوَم ُأُحٍد، َفَقاَل: "الِجَراحَ  ْبِن َعاِمٍر المتقدم َقاَل: ُشِكَي ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

                                                           

 (.6/481المغني) ابن قدامة: ؛(6/56الشربيني: مغني المحتاج) ((741
 (.6/11(،)7441الدفن في األرض المقدسة أو نحوها ) من أحب :باب ( أخرجه البخاري في صحيحه،(731
 (.4/465)ي( ابن بطال: شرح صحيح البخار (737
 (.6/645الحاشية) ( ابن عابدين:(736
 (.6/641مواهب الجليل) ( الحطاب:(734
 (.6/735( البهوتي: كشاف القناع)(733

 (.42/ 6الشربيني، مغني المحتاج) (735)
 تقدم تخريجه. (732)
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 في الزيادة: والتعميق ،والعرض الطول في الزيادة: والتوسيع ،(731)"َوَأْحِسُنوا َوَأْعِمُقوا اْحِفُرواوفي رواية: "
 .(738)سواء والمرأة جلالر  ذلك وفي المقصود، به يحصل ألنه والرائحة؛ السباع يمنع تعميق ويكفي ،النزول

ْدِر، َحدِّ  إَلى َأوْ  َقاَمةٍ  ِنْصفِ  ِمْقَدارُ  :الحنفية عند والتعميق نْ  الصَّ  َوُطوُلهُ  َأْحَسُن، َفُهوَ  َقاَمةٍ  ِمْقَدارِ  إَلى َزادَ  َواِ 
 . (731)ُطوِلهِ  ِنْصفِ  َقْدرِ  َعَلى َوَعْرُضهُ  اْلَميِِّت، ُطولِ  َقْدرِ  َعَلى

 َيَدْيهِ  َباِسًطا َيُقومَ  ِبَأنْ  َلُهَما ُمْعَتِدلٍ  َرُجلٍ  ِمنْ  َوَبْسَطةٍ  َقاَمةٍ  َقْدرَ  :الحنابلة كثروأ الشافعية عند والتعميق
 أذرع أربعة وهما أحد، عليه ينكر ولم بذلك، وصى  عمر ألن مرفوعتين؛ يديه باسطاً  يقوم يأن َمْرُفوَعتَْيِن،
 على نبشه يتعسر أو يتعذر وأن ،رائحته تظهر وال ،سبع ينبشه ال أنتعميقه  فوائدوقالوا: إن  ،(751)ونصف

ْدر إَلى َتْعِميُقهُ  اْلُمْسَتَحبَّ  َأنَّ  حمدأ اإلمام َعنْ  َواْلَمْنُصوُص  ،(757)كفنه سرقة يريد من  َقْدرَ  التَّْعِميقَ  أِلَنَّ  ؛الصَّ
 . (756)اْلَعاَدةِ  َعنْ  َوَيْخُرجُ  َيُشقُّ، َوَبْسَطةٍ  َقاَمةٍ 

 والمستحبمن غير حد،  َوَغْيِرَها السَِّباعِ  ِمنْ  َوَحَرَسهُ  اْلَميِّتِ  َراِئَحةَ  َمَنعَ  َما ُعْمًقا اْلَقْبرِ  لُّ قَ : أَ قالوا والمالكية
 َوالطَّاَعاتِ  الذِّْكرِ  َمَحلُّ  أِلَنَّهُ  َأْعاَلَها؛ اأْلَْرضِ  َخْيرَ  أِلَنَّ  ؛(754)زاد عن ذلك بما القبر تعميق عدمعندهم 
 َتُكونَ  َأنْ  إَليَّ  َأَحبُّ ": مالك العدوي في حاشيته نقال عن اإلمام قال ،(753)َأْسَفُلَها َوَشرَُّها َبَرَكُتَها ِلْلَميِّتِ  َفَيْحُصلُ 
 .(755)"ِجدًّا اأْلَْرضِ  َأْعَلى ِمنْ  َقِريَبةً  َواَل  ِجدًّا َعِميَقةً  اَل  ُمْقَتِصَدةً  اْلُحْفَرةُ 

، إال أنه يرشد إلى ر من جهة العمق والطول والعرضلقبوبالرغم من اختالف الفقهاء فيما بينهم في صفة ا
ضرورة االحتياط للحفاظ على الجثة وكرامة اإلنسان بعد موته، وهذا يختلف بحسب تربة المقابر والمواد 

قصود من الحفاظ على الجثة من نبش الحيوانات  مما يتحصل به الم ،المستخدمة في بناء القبر وغير ذلك
 .وظهور الرائحة ،والطيور

 يوضع ما قدر األسفل من استوائه عن مائالً  القبر حائط يحفر أن :واللحد والشق، ،الدفن اللحد في يجوزو  
 غيره، أو باللَّبن جانباه يبنى أو كالنهر حفرة يحفر أن :والشق ،القبلة جهة من ذلك وليجعل فيه، الميت
اتفقت كلمة الفقهاء على أن اللحد  وقد ،(752)أو غيره ببالط عليه ويسقف فيه الميت يوضع شقّ  بينهما وُيْجعل

                                                           

 (، صححه األلباني.3/81()6171نسائي، ِكَتاُب اْلَجَناِئِز، َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ِمْن ِإْعَماِق اْلَقْبِر)سنن ال :النسائي (731)
 (. 416 /7وشرح منتهى اإلرادات) ؛(744/ 6كشاف القناع) :البهوتى (738)
 (.643/ 6رد المحتار على الدر المختار) :( ابن عابدين731)
 (.417/ 6ابن قدامة، المغني) ؛(41/ 6مغني المحتاج) :( الشربيني751)
 (.681/ 5المجموع) :( النووي757)
 (.6/417المغني) :( ابن قدامة756)
 (.735/ 6)و(741/ 6شرح مختصر خليل) :( الخرشي754)
 (.511/ 7منح الجليل شرح مختصر خليل) :( عليش753)
 (. 343 /7حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني) :( العدوي755)
 (.216 /6التنبيه على مبادئ التوجيه) :المهدوي ؛(331/ 6ز المعروف بالشرح الكبير)زيز شرح الوجيالع :( الرافعي752)
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 َعنْ و  ،(758)(ِلَغْيِرَنا َوالشَّقُّ  َلَنا اللَّْحدُ ):  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ لحديث  ؛(751)هو األفضل بالجملة 
 ُصِنعَ  َكَما َنْصًبا، اللَِّبنَ  َعَليَّ  َواْنِصُبوا ا،َلْحدً  ِلي اْلَحُدوا: ِفيهِ  َهَلكَ  الَِّذي َمَرِضهِ  ِفي: َقالَ  َوقَّاٍص، َأِبي ْبنَ  َسْعد

 . (721)مخالفتهم والسنة اليهود صنيع وألنه ؛"(751) اهللِ  ِبَرُسولِ 
 من سبق لما أفضل فاللحد ترابها ينهار ال صلبة األرض كانت إذا أنه إلى الشافعيةو  المالكيةالحنفية  ذهب
ن ،األدلة  َلهُ  َجَعلَ  َرْخَوةً  اأْلَْرُض  َكاَنتْ  لوفَ : فقالوا الشق الحنابلة كرهو  ،(727)أفضل فالشق تنهار رخوة كانت وا 
 .(726)الشَّقَّ  ُأِحبُّ  َواَل  َأْحَمدُ  َقالَ  ،اللَّْحدِ  ِشْبهَ  اْلِحَجاَرةِ  ِمنْ 
 ،رقب على يقعد ال) :لقوله  ،(723)عنده، والمبيت (724)عليه والكتابة والبناء، وتطينه، القبر تجصيص يكرهو 
 وهو ،بالجص يبيض أي الروايات أكثر في الوارد يجصص بمعنى وهو، (725)(يقصص وال عليه، يبنى وال

.(722)البلى إلى صار بمن يليق وال ،زينة نوع ألنه ؛بهما والمراد ،الجير :وقيل ،الجبس
 .(728)قبرال بتطيين البأسبأنه : هذا وقد وورد عن الحنفية والحنابلة(721)والمالكية الحنفية عند التطيين يكره وكذا

وبالنظر فيما سبق في مسألة التجصيص والتطيين والكتابة على القبر يظهر أن موضوع الكراهة يرتبط بالزينة 
_البناء_  وعليه فإن قامت الحاجة إلى التطيين ،ر إلى البلى حيث ال يستقيم األمرالتي ال تليق بمن صا

                                                           

ابن قدامة،  ؛(5/681المجموع ) :النووي ؛(6/741شرح مختصر خليل) :الخرشي ؛(7/478بدائع الصنائع) :( الكاساني751)
 (.455/ 4)حلى باآلثارالمابن حزم:  ؛(6/417)المغني

 (، صححه األلباني.674 /4()4618َباٌب ِفي اللَّْحِد ) نن أبي داود، ِكَتاب اْلَجَناِئِز،س :( أبو داود758)
 (.4/27()6611َباٌب ِفي اللَّْحِد َوَنْصِب اللَِّبَن َعَلى اْلَميِِّت) صحيح مسلم،، :( مسلم751)
 (. 12 /7االختيار لتعليل المختار) :( ابن مودود721)
 (.5/681المجموع) :النووي ؛(6/741شرح مختصر خليل) :الخرشي ؛(7/635الحقائق) تبيين :( الزيلعي727)
 (،614 -417 /6المغني ) :( ابن قدامة726)
الكتابة على القبر مكروهة تحريمًا مطلقًا، إال إذا خيف ذهاب أثره فال يكره. وعند المالكية: الكتابة على القبر  (عند الحنفية:724)

ن كانت لبيان اسم إن كانت قرآناً   ه، أو تاريخ موته، فهي مكروهة.حرمت، وا 
ندب كتابة اسمه، وما أو غيره، إال إذا كان قبر عالم أو صالح، في وعند الشافعية: الكتابة على القبر مكروهة، سواء كانت قرآناً 

تحفة  السمرقندي: وعند الحنابلة: تكره الكتابة على القبور من غير تفصيل بين عالم وغيره. ،يميزه ليعرف
 (.711البهوتي: الروض المربع) ؛(5/612المجموع) النووي: ؛(6/318الذخيرة) القرافي: ؛(7/652الفقهاء)

 .(6/481الوسيط) الغزالي:؛ (6/318الذخيرة) القرافي: ؛(4/615البناية) ( العيني:723)
 (. والحديث صححه األلباني. 4/672()4665باب في البناء على القبر) ،أخرجه أبو داود في سننه (725)
 (.2/411فيض القدير) مناوي:( ال722)
السلمان: األسئلة ؛ (4/711البيان) العمراني:؛ (7/616لنفراوي: الفواكه الدواني)ا؛ (7/461الكاساني: بدائع الصنائع) (721)

 (.7/612واألجوبة الفقهية)
 (.7/414)منتهى اإلرادات البهوتي:؛ (4/615البناية) (العيني:728)
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دفع باتجاه مقصد الشريعة راف؛ ألن ذلك ييها المباهاة واإلسوالكتابة فال بأس بذلك بشرط أن ال تعتر 
 اإلسالمية بالمحافظة على كرامة الجثة اإلنسانية ما أمكن. 

 بعض المستحبات والسنن منها: في هبمتفرقات المذا ثالثًا:
 أو رأسه قبل من القبر في التراب يحثو أن الدفن حضر من لكل يسنالحنفية والمالكية والحنابلة  عند -7

 من القبر من قريباً  كان من وقد قصر المالكية ذلك على التراب، عليه يهال ثم باليد، اتحثي ثالث غيره
 اْلَميِِّت، َقْبرَ  َأَتى ثُمَّ  ِجَناَزٍة، َعَلى َصلَّى) ، اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأِبيوذلك استدالاًل بحديث  ؛(721)المشيعين

 .(711)(ثًاَثاَل  َرْأِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َفَحَثى
 في ويجعل ورجاله وجهه إليه يسندو ،ونحوها بلبنة ظهره ويسند القبر جدار إلى وجهه يسندعند الشافعية  -6

 المسلمين، طريقة ذلك ألن ؛قفاه على االستلقاء من ليمنعه الراكع؛ هيئة من قريًبا فيكون التجافي بعض باقيه
 .(717)السلف عن الخلف بنقل
 برفق ويمدد القبر، أسفل عند يوضع أن بعد رأسه، قبل من الميت يسلَّ  أنابلة: يسن وعند الشافعية والحن -4
 توضع أن وهو القبلة، قبل من الميت يدخل أن عندنا فالسنة" وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: ،(716)رالقب في

 النَِّبيَّ  َأنَّ  بَّاٍس،عَ  اْبنِ لحديث  ،(714)"اللحد في فيوضع الميت منه ويحمل القبر، من القبلة جانب في الجنازة
 .(713)(الِقْبَلةِ  ِقَبلِ  ِمنْ  َفَأَخَذهُ  ِسَراٌج، َلهُ  َفُأْسِرجَ  َلْياًل، َقْبًرا َدَخلَ )
ن ،-وجدوا متى- الرجالمن  عليه بالصالة أوالهم القبر في ينزله أن يسنالشافعية  وعند -3  الميت كان وا 

 .(715)غالباً  ذلك عن لضعفهن النساء بخالف امرأة
  النبي قبر رأيت): سفيان التَّمار لقول ،(712)تربيعه أي تسطيحه من أفضل الجمهور عند القبر تسنيم_5

 دار الحنابلة واستثنى الدنيا، أهل بأبنية أشبه التسطيح وألن ؛بعده من الصحابة قبور وكذلك ،(711)(مسنماً 

                                                           

 (.6/741كشاف القناع) ي:البهوت ؛(624)صفقه العبادات على المذهب المالكي :بيدع ؛البناية شرح الهداية :( العينى721)
 (، وصححه األلباني.311/ 7)،(7525)َحْثِو التَُّراِب ِفي اْلَقْبرِ ، َباُب َما َجاَء ِفي اْلَجَناِئزِ  :ِكَتابُ  في سننه، ( ابن ماجة711)
 (.462/ 7)البأسنى المط :األنصاري ؛(743/ 6روضة الطالبين) :( النووي717)
 (.441العبادات على المذهب الحنبلي)ص فقه  :زرزور ؛(713/ 4البيان) :( العمراني716)
 (.7/471بدائع الصنائع) :( الكاساني714)
 . َحَسنٌ  َحِديثُ ( وقال الترمذي: 4/424)،(7151)َجاَء ِفي الدَّْفِن ِباللَّْيلِ السنن، كتاب اْلَجَناِئِز، َباُب َما  :( الترمذي713)
 (.742الرملي: غاية البيان)( 715)
 (.7/415منتهى اإلرادات) البهوتي:؛ (4/42المواق: التاج واإلكليل)؛ (4/651البناية) ( العيني:712)
 (.414)،(367( أخرجه أبو داود في المراسيل)711)
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خفاؤه، باألرض القبر تسوية فاألولى الميت، نقل تعذر إذا الحرب  وقال .(718)به فيمثل ينبش، أن من فاً خو  وا 
 .(711)عنهما اهلل رضي صاحبيه وقبري  بقبره فعل كما تسنيمه، من أولى القبر تسطيح أن الصحيح: الشافعية

 .(781)أمكن إن والفضيلة السن في يليه من ثم األب، تقديم يسن_في حال الدفن في مقبرة واحدة 2
 وفي القبلة إلى فاألفضل األفضل فيقدم هذا عكس على ضعهمفو  واحد قبر في اجتمعوا ولوقال ابن نجيم:

 .(787)وعلماً  وقرآناً  سنا أكبرهما يقدم الرجلين
:المبحث السادس: حق الموتى في االستغفار والزيارة

 االستغفار للميت: أواًل:
 ،غفراً   شيءال غفر :االستغفار لغة: مصدر قولهم: اسَتغَفر يستغفر، وهو مأخوذ من مادة )َغ َف َر(، فيقال

، (784): طلب الغفران من اهلل تعالى والتجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة بهواصطالحاً  ،(786)عنه وعفا ستره
، ولبيان أحوال االستغفار ، وقد تعددت األدلة في بيان ذلكوهو من العبادات القولية التي يصح فعلها لألموات

 لها على النحو التالي:   دلألموات أفر 
 لألموات في صالة الجنازة:_االستغفار 1

  .االستغفار للميت من أركان صالة الجنازة عند جمهور العلماء
 يعقبه  النبي على والصالة تعالى اهلل على الثناء ألن ؛الثالثة في له ويشفع للميت ويستغفرفعند الحنفية 

 ويذكر به يأتي فلهذا ،له والشفاعة للميت االستغفار الجنازة على بالصالة والمقصود ،واالستغفار الدعاء
ال ،يحسنه كان إن ،(785)(وميتنا لحينا اغفر اللهم) (783)المعروف الدعاء  اللهم) التشهد في به يدعو ما يذكر وا 

 .(782)(آخره إلى والمؤمنات للمؤمنين اغفر اللهم)
 :ةهرير  أبي دعاء وأحسنه، (781)معناه في وما ارحمه أو له اغفر اللهم أقله تكبيرة كل بعدوعند المالكية  

 يشهد كان أمتك وابن عبدك وابن عبدك إنه اللهم :نبيه على والصالة تعالى اهلل على الثناء بعد يقول أن وهو

                                                           

 (.7/415منتهى اإلرادات) (البهوتي:718)
 (.6/741( النووي: روضة الطالبين)711)
 (.6/734كشاف القناع) البهوتي:؛ (6/411الوسيط) الغزالي:؛ (4/611النوادر والزيادات) القيراوني:؛ (6/25المبسوط) ( السرخسي:781)
 (.6/616البحر الرائق)الزيلعي: ( 787)
 (.651القاموس الفقهي) ( حبيب:786)
 ( المرجع السابق.784)
 (.6/23المبسوط) ( السرخسي:783)
 .(، وصححه األلباني7/381)،(7318ي الدعاء في الصالة على الجنازة)باب ما جاء ف كتاب الجنائز، ( أخرجه ابن ماجة في سننه،785)
 (.426)،(7616الدعاء) (الطبراني:782)
 (.7/376الحاشية) ( الدسوقي:781)
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ن ،إحسانه في فزد محسناً  كان إن ،اللهم به أعلم وأنت ورسولك عبدك محمداً  وأن أنت إال إله ال أن  كان وا 
 .(788)بعده تفتنا وال أجره تحرمنا ال اللهم ،سيئاته عن فتجاوز مسيئا
 .(781)معلوم حدّ  فيه وليس الجنازة، على الدعاء من سمعت ما أحسن وهذا: - اهلل رحمه - مالكاإلمام  قال
 عليه يقع ما وأقله ،أركانها من وركن الجنازة صالة في فرض الدعاء أن على ةالشافعي نصوص اتفقتكما 
 إمام ونقله والجمهور المصنف طعق وبه ،(711)الصحيح على بالدعاء الميت تخصيص ويشترط الدعاء اسم

 والمؤمنات للمؤمنين الدعاء يكفي وال بالدعاء الميت تخصيص يجب أنه :األئمة كالم ظاهر عن الحرمين
 إذا) :قال  اهلل رسول أن  هريرة أبي بحديث واستدلوا ،(717)ذلك ونحو ارحمه اللهم له اغفر اللهم :فيقول
  .(716)(الدعاء له فأخلصوا الميت على صليتم

، (714)ركعة عن تكبيرة فكل الركعات، بمنزلة ألنها أركان؛ كلها في صالة الجنازة التكبيراتوعند الحنابلة 
 وكبيرنا وصغيرنا وغائبنا وشاهدنا وميتنا لحينا اغفر اللهم ومنه ،ورد مما بشيء واألفضل الثالثة والدعاء محله

 اإلسالم على فأحيه منا أحييته من اللهم ،قدير شيء كل على وأنت ومثوانا منقلبنا تعلم نكإ وأنثانا وذكرنا
 واغسله مدخله وأوسع نزله وأكرم عنه واعف وعافه وارحمه له اغفر اللهم عليهما فتوفه منا توفيته ومن ،والسنة
 داره من خيرا دارا وأبدله الدنس من األبيض الثوب ينقى كما والخطايا الذنوب من ونقه والبرد والثلج بالماء
 .(713)فيه له ونور قبره في له وأفسح النار وعذاب القبر عذاب من وأعذه الجنة وادخله زوجه من خيرا اً وزوج

ويتحصل مما سبق أن المقصود من صالة الجنازة االستغفار والشفاعة للميت، ولذلك عده الفقهاء من أركان 
 .معلوم حدّ  فيه ليسأنه  النونة لالستغفار في صالة الجنازة إصالة الجنازة، ومع تعدد الصيغ المس

 .(715)(الدعاء له فأخلصوا الميت على صليتم إذا) :فالعبرة في اإلخالص بالدعاء للميت  لقوله 
 
 
 

                                                           

 (.7/376الحاشية) ( الدسوقي:788)
 (.7/445( البراذعي: التهذيب في اختصار المدونة)781)
حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ  ويدخل فيه الميت ضمناً ( وفي قول ال يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 711)

 (.5/642المجموع) أبي محمد الجويني. النووي:
 (.5/642المجموع) ( النووي:717)
 وحسنه االلباني. (،7311)في الدعاء في الصالة على الجنازةما جاء  باب كتاب الجنائز، ( أخرجه ابن ماجة في سننه،716)
 (.5/471متع)( العثيمين: الشرح الم714)
اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به  ،مجاباً  وشفيعاً  وأجراً  لوالديه وفرطاً  اللهم اجعله ذخراً  :قال أو مجنوناً  اً ن كان صغير ا  و  (713)

 (.745المختصرات) تك عذاب الجحيم. ابن بلبان: أخصرأجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحم
 تخريجه. سبق (715)
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 _االستغفار بعد الدفن:2
 من فرغ إذا  النبي كان) :قال  عثمان روى لما ،(712)للميت يستغفرون جماعة يقف أن يندب الدفن بعدو 

 من له اطلبوا أي، (711)(سأليُ  اآلن نهإف التثبيت له اهلل واسألوا ألخيكم ستغفرواا :وقال عليه يقف الرجل دفن
 .(718)الملكين لجواب لسانه يثبت أن تعالى اهلل
 َوَخلَّفَ  ا،َصاِحُبنَ  ِبكَ  َنَزلَ  اللَُّهمَّ : َفَيُقولُ  َعَلْيِه، ُيَسوِّي َبْعَدَما اْلَقْبرِ  َعَلى َيِقفُ   النَِّبيُّ  َكانَ ): َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنْ و 

 .(711)(ِبهِ  َلهُ  َطاَقةَ  اَل  ِبَما َقْبِرهِ  ِفي تَْبَتِلهِ  َواَل  َمْنِطَقُه، اْلَمْسَأَلةِ  ِعْندَ  ثَبِّتْ  اللَُّهمَّ  َظْهِرهِ  َخْلفَ  الدُّْنَيا
 من الناس فرغ فلما ناحية فقمنا بيدي فأخذ جنازة في حنبل بن أحمد مع كنت" :قال النجار حبيب بن محمد ونقل
 كتابك في قلت إنك اللهم: وقال القبر على يده ووضع وجلس بيدي وأخذ القبر، إلى جاء الدفن، وانقضى دفنه

نا اللهم: " قال ثم السورة، آخر إلى وقرأ ،[81-88]الواقعة:   نشهد وا 
 .(611)"وانصرف له ودعا له شهادتنا فاقبل وبرسولك بك يؤمن كان ولقد بك كذب ما فالن بن فالن هذا أن
 اللهم :فيقال ،بالثبات وجهه مستقبل للميت والدعاء قليالً  الدفن بعد الوقوف يسن: النصيحة في اآلجري قال
 كما اآلخرة في الثابت بالقول هفثبت اللهم تسأله أجلسته وقد خيراً  إال منه نعلم وال منا به أعلم وأنت عبدك هذا
 .(617)أجره تحرمنا وال بعده تضلنا وال بنبيه وألحقه ارحمه اللهم الدنيا في ثبته

 فالنة ابن فالن يا: فيقول عليه التراب تسوية بعد رأسه عند الملقن فيقوم ،(616)دفنه بعد تلقينه األكثر واستحب
 اهلل إال إله ال أن شهادة الدنيا من عليه خرجت ما اذكر: يقول ثم حواء إلى نسبه أمه اسم يعرف لم فإن ثالثاً 
 قبلة وبالكعبة إماماً  وبالقرآن نبياً  وبمحمد ديناً  وباإلسالم رباً  باهلل رضيت وأنك ورسوله عبده محمداً  وأن

 اهلل وأن فيها، ريب ال آتية الساعة وأن حق البعث وأن حق، النار وأن حق، الجنة وأن إخواناً  وبالمؤمنين
.(614)القبور في من يبعث

                                                           

مطالب  الرحيباني:؛ (5/617المجموع) النووي:؛ (4/26االستذكار) ابن عبد البر:؛ (71/72عمدة القاري) العيني: (712)
 (.7/111أولي النهى)

 سبق تخريجه. (711)
 سبق تخريجه. (718)
 (.6/432المغني) ابن قدامة: (711)
 (.6/745البهوتي: كشاف القناع) (611)
 سبق تخريجه. (617)
 الجمل: (،4/54واإلكليل) المواق: التاج؛ (7/711زادة: مجمع األنهر) يلقن، وقيل: ال يؤمر به وال ينهى عنه.وقيل: ال  (616)

 (.6/613الحاشية)
لحديث ورد في ذلك عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا. أخرجه أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" وال يعرف عند غيره )شرح  (614)

نيل  الشيباني: وهو ضعيف. كذا )في اإلرواء(. وفيه: ورواه الطبراني أيضًا. هوالتعليق علي (،7/457)المنتهى 
 .عليق للمحقق الدكتور محمد األشقروالت (.7/647المآرب)
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 _الدعاء والصيام عنه وقراءة القرآن.3
من  لغيره ات كالصالة والصيام والحج والدعاء وتالوة القرآن عبادال من فعله ما ثواب يجعل أنيجوز لإلنسان 

 اهلل رضي عباس بنعن اواستدلوا بما ورد  ،(613)وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمتأخرين من الشافعية الموتى،
 لي فإن: قال ،«نعم»: قال عنها؟ تصدقت إن أينفعها توفيت أمه إن:  اهلل لرسول قال رجالً  أن: عنهما
 خثعم من امرأة جاءت: قال عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن، و (615)عنها به تصدقت قد أني وأشهدك مخرافاً 
 يستطيع الو  كبيراً  شيخاً  أبي أدركت حجال في عباده على اهلل فريضة إن اهلل رسول يا: قالت الوداع، حجة عام
 عنهما، اهلل رضي عباس ابن عنو  ،(612)«نعم»: قال عنه؟ أحج أن عنه يقضي فهل الراحلة على يستوي أن
 عنها؟ أفأصوم نذر، صوم وعليها ماتت أمي إن اهلل، رسول يا: فقالت ، اهلل رسول إلى امرأة جاءت: قال
 عن فصومي): قال نعم،: قالت (عنها؟ ذلك يؤدي أكان يتيه،فقض دين أمك على كان لو أرأيت): قال
 والدعاء والحج الصوم ألن القرب؛ بسائر الميت انتفاع على داللة وفيها صحاح، أحاديث هذهف، (611)(أمك

 .(618)سواها ما فكذلك الميت، إلى نفعها اهلل أوصل وقد بدنية، عبادات واالستغفار
ن قال ابن قدامة:  إحدى ألنه أيضًا؛ نفعه للميت ثوابها وجعل والصوم، والصالة كالقراءة بدنية عبادة فعل وا 

 ينكره ولم لموتاهم، ويهدون ويقرؤون مصر، كل في يجتمعون المسلمين وألن ؛الواجبات فأشبهت العبادات
 .(611)إجماعاً  فكان منكر،
  .زيارة القبور ثانيًا:

 أتى  اهلل رسول أن هريرة، أبي عنف ،(676)األصح على (677)والنساء للرجال ،(671)القبور زيارة تندب_ 7
نا مؤمنين، قوم دار عليكم السالم): فقال المقبرة،  شيبة أبي ابن روى لماو  ،(674)(الحقون بكم اهلل شاء إن وا 

                                                           

(. واستثنى المالكية والشافعية 6/416الحاشية) البيجرمي:؛ (6/364المغني) ابن قدامة:؛ (3/711االختيار) الموصلي: (613)
. [41:النجم] وأن ليس لإلنسان إال ما سعى{، فال يصل ثوابها إلى الميت عندهما. لقوله تعالى: }العبادات البدنية المحضة

 (.75/476الحاوي) الماوردي:؛ (7/511منح الجليل) عليش:
 (.3/77)،(6111ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة) باب إذا وقف أرضاً  ،أخرجه البخاري في صحيحه (615)
 (.4/78)،(7854باب الحج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة ) في صحيحه ، أخرجه البخاري (612)
 (.6/318)،(7738)باب قضاء الصيام عن الميت ،أخرجه مسلم في صحيحه (611)
 (.6/364المغني) ابن قدامة: (618)
 .(6/751) كشاف القناع :(، البهوتي6/38مغني المحتاج) الشربيني: ( وال بأس بزيارة قبور الكفار عند الشافعية والحنابلة.611)
 (.7/411الكافي) ابن قدامة: (671)
ألنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة  ؛( وعند الجمهور تكره للنساء677)

 (.7/711منار السبيل) ابن ضويان:؛ (5/411المجموع) النووي:؛ (7/684الكافي) ابن عبد البر: احتمال المصائب.
 (.3/745وطار)نيل األ الشوكاني: ؛(766الشرنباللي: نور اإليضاح) (676)
 (.7/678)،(631باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء) أخرجه مسلم في صحيحه، (674)
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 فنعم صبرتم، بما عليكم السالم: فيقول حول، كل رأس على بأحد، الشهداء قبور يأتي كان)  اهلل رسول أن
 مسعود، ابن عنولما روي  ،(675)(القبور زيارة في رخص) ، اهلل رسول أن ائشة،ع عن، و (673)(الدار عقبى
 .(672)(اآلخرة وتذكر الدنيا، في تزهد فإنها فزوروها؛ القبور، زيارة عن نهيتكم كنت): قال ، اهلل رسول أن
 على اإلباحة يف النسخ ورد ثم عموم، نهي زيارتها عن النهي كان كما عموم، إباحة القبور زيارة في اإلباحةف

 عليه، بالسالم: ِإليه واإِلحسان الميت نفعلما فيها من  ؛(671)القبور زيارة والنساء للرجال فجائز العموم،
 رسول كان: قالت أنها ،_رضي اهلل عنها_ عائشة عنف،(678)بالمسلم خاص   وهذا له، واالستغفار والدعاء،

: فيقول البقيع، إلى الليل آخر من يخرج -وسلم هعلي اهلل صلى اهلل رسول من ليلتها كان كلما- اهلل
نا مؤجلون، ،غداً  توعدون ما وأتاكم مؤمنين، قوم دار عليكم السالم)  اغفر اللهم الحقون، بكم اهلل شاء إن وا 

 واجعلوا فزوروها، القبور زيارة عن نهيتكم كنت): قال  اهلل رسول أن  ثوبان وعن،(671)(الغرقد بقيع ألهل
 .(661)(..لهم واستغفارا عليهم، صالة لها زيارتكم

 أحاديث بين الجمع في اعتماده ينبغي الذي هو الكالم وهذا والنساء الرجال إليه يحتاج الموت تذكر ألنو  
 .(667)الظاهر في المتعارضة الباب

 :_مستحبات الزيارة ومكروهاتها2
 قوم دار عليكم السالم فيقول رينالحاض خطاب  يخاطبهمف المسلمين  قبور على الزائر يسلِّم أنيستحب  -7

نا مؤمنين،  المقبرة، أتى  اهلل رسول أن هريرة، أبي عن لما؛ (666)ندهاع والدعاء ،الحقون بكم اهلل شاء إن وا 
نا مؤمنين، قوم دار عليكم السالم): فقال  .(664)(الحقون بكم اهلل شاء إن وا 
ن قائماً  زار شاء إن بالخيار الزائرو    زاره وربما عنده جلس فربما الحياة في أخاه الرجل يزور كما قعد شاء وا 

  .(663)ماراً  أو قائما

                                                           

 (.746تاريخ المدينة) (673)
 ه األلباني.والحديث صحح (،7/511)،(7511باب ما جاء في زيارة القبور) أخرجه ابن ماجة في سننه، (675)
 (، والحديث ضعفه األلباني.7/517)،(7517باب ما جاء في زيارة القبور) أخرجه ابن ماجة في سننه، (672)
 (.8/21عمدة القاري) العيني: (671)
 (.5/61دليل الفالحين) البكري: (678)
 (.6/221)،(113باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها) أخرجه مسلم في صحيحه، (671)
 (.6/221)،(113باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها) خرجه مسلم في صحيحه،أ (661)
 (.4/51مجمع الزوائد) الهيثمي: وهو ضعيف. (، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي6/13)،(7371أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) (667)
 .(7/645) منار السبيل ابن ضويان:؛ (4/764البيان) ي:العمران؛ (7/511منح الجليل) المواق:؛ (6/556مجمع األنهر) زادة: (666)
 سبق تخريجه. (664)
 .(6/556مجمع األنهر) . زادة:وقال الحنفية باستحباب الزيارة قائماً  (.5/477المجموع) النووي: (663)
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نما بعينه بوقت والزيارة ال ترتبط  _6  كل في تزار، وورد أنها (665)فيه والفراغ لفضله الجمعة يوم يختص وا 
 .(662)والخميس واالثنين والسبت الجمعة يوم األفضلو  أسبوع

: قال يسار، بن معقل عن ورد لما ،(668)"يس" سورة قراءة يستحبو  ،(661)القرآن من تيسر ما عنده ويقرأ _4
 .(661)(يس يعني موتاكم، عند اقرءوها):  اهلل رسول قال
 أو عليه يصلى أو غائط أو بول من حاجة عليه يقضي أو عليه ينام أو يجلس أو القبر يطأ أن ويكره_ 3
 .(641)يكره عليه المشي ثم إليه
 .(647)بالنعال ذلك يكره أحمد وعند. بنعلين المقبرة في لمشيا يكره ال أنه العلماء أكثر_ 5
 .(646)الوحشة من فيه لما ؛المقبرة في المبيت ويكره_ 2
 التي البدع من كله هذا فإن األولياء، لزيارة الدخول عند األعتاب وتقبيل واستالمه القبر تقبيل يكره_1

 .(644)الناس ارتكبها
ورهم ورفاتهم:  المبحث السابع: حق الموتى في حرمة قب

حيث  نهت الشريعة عن االعتداء على القبور بأي طريقة كانت كالمشي  تعزز فيما سبق حرمة قبور الموتى،
وهذا يدفع ويؤكد على حرمة الجثة اإلنسانية من باب أولى  والجلوس والنوم عليها والتغوط والتبول بجانبها،

وقد تضافرت أقوال الفقهاء  ا ظهر في المباحث السابقة،وقد اعتنت الشريعة اإلسالمية بذلك عناية فائقة كم
 .(643)في حرمة االعتداء على الجثة بالنبش لغير ضرورة أو غرض شرعي

                                                           

ار من ابن ضويان: ؛(4/42نهاية المحتاج) الرملي:؛ (7/524الحاشية) الصاوي:؛ (6/636الحاشية) ابن عابدين: (665)
 (.7/645السبيل)

 (.6/636الحاشية) ابن عابدين: (662)
 .(6/366المغني) ابن قدامة:؛ (7/778فتح الوهاب) السنيكي:؛ (7/523الحاشية) الصاوي:؛ (6/676بدائع الصنائع) الكاساني: (661)
 (.6/636الحاشية) ابن عابدين: (668)
 والحديث ضعفه األلباني. (،7/322)،(7338إذا حضر) باب ما جاء فيما يقال عند المريض أخرجه ابن ماجة في صحيحه، (661)
 (.4/765البيان) العمراني:؛ (6/611البحر الرائق) ابن نجيم: (641)
 (.7/665المعاني البديعة) الريمي: (647)
 (.5/476المجموع) النووي: (646)
 (.6/55مغني المحتاج) الشربيني: (644)
دخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة نبش القبور التي لم تبل أربابها، وا   قال الحنفية: (643)

وقال الملكية: فال يجوز نبش قبر لدفن آخر  (،6/644الحاشية) ابن عابدين: المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قبر واحد.
ْلَميِّت َوقبل البلى ِعْند أهل اْلِخْبَرة اَل يجوز نبش اْلَقْبر بعد دفن او  وقال الشافعية: (.7/515منح الجليل) عليش: فيه إال لضرورة.

اَلِة َعَلْيِه وتكفينه ِإالَّ لَواِحد من َخْمَسة األول َما ِإذا دفن ِباَل غسل واََل تَيّمم  :ِبِتْلَك اأَلْرض للنَّْقل َوَلو لَنْحو َمكَّة َأو َغيره َكالصَّ
نهاية  للطهر اْلَواِجب َما لم يَتَغيَّر ثمَّ يصلى َعَلْيِه.......بلدا: تداركاً  سللغ وجوباً  َو ِممَّن يجب غسله َفِحيَنِئٍذ نبشِبَشْرِطِه َوهُ 

 (.6/641الشرح الممتع) العثيمين: وقال الحنابلة: نبش المقبرة األصل عدُمه. (.755الزين)
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، نبش القبر من أجل ومن حاالت الضرورة واألغراض الشرعية التي ذكرها الفقهاء في مشروعية نبش القبور
 الميت دفن إذا القبر نبشو  ،مغصوب كفن أجل من ، والنبشمال وقع فيه، أو الستخراج مال بلع الميت

 لغير دفنه أو عليه الصالة أو التكفين أو الغسل قبل كدفنه الميت بحقوق يتعلق  نبشأو ل ،مغصوبة بأرض
، ويجدر العلم أن معه آخر لدفن أو ،آخر مكان إلى الميت نقل أجل من القبر نبشأو  ،ذلك ونحو القبلة

 على النحو التالي: ألهميتها في واقعنا وهي  وقد انتخبنا المسائل التالية  للعلماء في ذلك تفصيل وشروط.
 .معه آخر لدفن أو ،آخر مكان إلى بعد الدفن الميت نقلأواًل: 

ولعل هذه الحالة شاهدناها كثيرًا في السنوات الماضية حال الحرب القذرة التي قام بها الكيان الصهيوني على 
ودفن البعض في مقابر عائالت أخرى  ،لكثير من الشهداء في غير المقابرحيث تم دفن ا محافظات غزة ،

لعدم القدرة من الوصول إلى المقابر الخاصة بعائالت الشهداء، يضاف إلى ذلك الكثير من الحاالت التي 
 اضطرت إلى الدفن في قبور تم الدفن فيها.    

 إلى مكان من الميت نقل_ إلى جواز لضرورة_ والشافعية  _لمصلحة_ وقد ذهب فقهاء المالكية والحنابلة
 ال فقهاء المذاهب.و قأ وهذه بعض ،(645)ن من الحنفية، وبهذا قال المتأخرو الدفن بعد آخر

 يكون أو إليه المنقول الموضع بركة ترجى بحيث قريب آخر إلى مكان من الميت نقل وجاز قال الخرشي:
 .(642)حرمته تنتهك الو  ينفجر ال وبحيث مستحب حينئذ هو بل أقاربه، بين

 مغصوبين ثوب أو أرض في أو غسل بال دفن بأن لضرورة إال حرام وغيره للنقل دفنه بعد ونبشهقال النووي: 
 .(641)القبلة لغير دفن أو مال فيه وقع أو

 ال بأن مفسدة بال لحاجة النقل يباح إنما لكن للحاجة ذلك فيباح آخر إلى مكان من الميت نقل قال البهوتي:
 .(648)تغيره أو تفسخه يخشى

 أو مغصوبة األرض تكون أن إال باإلجماع دفنه بعد نقله يجوز وال وجاء عن الحنفية في نور اإليضاح:
 .(641)بالشفعة أخذت

ما ورد  وجملة ما استدل به العلماء على مشروعية النقل بعد الدفن بجانب تحقق حالة المصلحة والضرورة ،
 الصحابة بمحضر معاوية فعل وكذلك الموضع، ذلك بغير ودفنه قبره من أباه أخرج  اهلل عبد بن جابر أن
 .(631)عليه ينكروه ولم

                                                           

 (.5/476المجموع) النووي: (645)
 (.6/744الحاشية) (642)
 (.7/24منهاج الطالبين) (641)
 (.6/711كشاف القناع) (648)
 (.767الشرنباللي) (641)
 (.4/12التاج واإلكليل) المواق: (631)
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 وبالنظر فيما ذكره الفقهاء يمكن تسجيل التالي:
 بعد الدفن. آخر إلى مكان من _ عبارات الفقهاء السابقة تدلل على أن األصل عدم نقل الميت7
 ترام جثمان الميت وعدم التعرض إليه._ وما قاله الفقهاء يعزز ويؤكد على وجوب  اح6
 .أو لغرض شرعي ،أو الضرورة ،ن مكان إلى آخر بعد الدفن للحاجة_ مشروعية جواز نقل الجثمان م4
 _ تقيد نقل الجثمان ببض الشروط التي تكفل عدم انتهاك حرمته.   3

 ، ونعزز بهذه العبارات: رةالقبر لدفن ميت آخر إال للضرو  وقد التقت كلمة الفقهاء على عدم مشروعية نبش
 وال الفتح، في قال. بعده وكذا االبتداء، في وهذا لضرورة، إال قبر في اثنان يدفن ال أنه من قال ابن عابدين:

 بينهما ويجعل األول عظام فتضم يوجد ال أن إال عظم له يبق فلم األول بلي إن إال آخر لدفن قبر يحفر
 .(637)تراب من حاجز

 وتعذر المكان وضيق الموتى ككثرة لضرورة واحد بقبر ميتين جمع وأولى أموات، جمع جاز وقال عليش: 
 ذكوراً  بعضهم أو ،إناثاً  أو كانوا ذكوراً  لضرورة إال فيه آخر لدفن قبر نبش يجوز فال. أوقات في ولو الحافر

 واحد بقبر جمعهم وكره ،تكسيرها وال القديم الميت عظام لم يجوز وال. أباعد أو أقارب كانوا إناثاً  بعضهم أو
 .(636)ضرورة لغير واحد وقت في

 ترابا، ويصر األول يبل لم ما فممتنع لحده في أي: فيه آخر لدفن الميت دفن بعد القبر نبش أما وقال الرملي:
 شخص لدفن مثالً  لحدان له قبر نبش حرمة عدم حرمته بهتك ذلك وتعليلهم ثان لدفن القبر نبش قولهم من وعلم
ن ظاهر وهو فيه، لألول هتك ال إذ رائحة له تظهر لم إن الثاني داللح في  (634)أعلم فيما له يتعرضوا لم وا 

ن وقال البهوتي:  من وقلة الموتى، ككثرة( لضرورة إال) آخر مكان في وحفر دفنها ميت عظام فوجد حفر وا 
 .(633)عليهم الفساد وخوف يدفنهم،

 ويفهم مما ذكره الفقهاء التالي:
 ال ينبش القبر لدفن ميت آخر ، لما يعتريه من هتك لحرمة الميت األول. _ األصل أن7
 أو المكان لضيق أو بقبر، ميت كل إفراد وعسر األموات كثر كأن: يجوز النبش لدفن آخر للضرورة _6

 .الحافر تعذر
 _ وقد قيد بعض الفقهاء ذلك ببلى األول وكونه صار ترابًا.4
 
 

                                                           

 (.6/644الحاشية) (637)
 (.7/515منح الجليل) (636)
 (.4/77نهاية المحتاج) (634)
 (.717الروض المربع) البهوتي: (633)
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 مور الطبية والعدلية.التشريح المتعلق باأل ثانيًا:
، لما يترتب عليها من آثار قضية التشريح الطبي من القضايا التي باتت ملحة في المجتمعات المعاصرة

الورثة والحفاظ على المجتمع من الجريمة من خالل المساهمة في كشف فهي قد تتعلق بحق للميت و  ،كثيرة
تلزم المجتمع من خالل الوقوف على أسباب الوفاة الجناة وتقديمهم للعدالة، وقد تتعلق بها ضرورة صحية 

وتوفير الكم الضروري من  واتخاذ التدابير الطبية الوقائية الالزمة لوقف للحد من انتشار األمراض الوبائية،
 األطباء في المجتمع. 

ية إلى القول بجواز تشريح الجثة اإلنسان (635)والجهات العلمية المختصة ،وقد ذهب كثير من المعاصرين
 للدواعي الجنائية والطبية إذا ما دفع باتجاه العدالة وتعلقت به مصلحة عامة ظاهرة.

يق العدالة، وان القاضي متيقن أو يغلب قوهو تح ،ميت في هذه الحال تعلق به حق عامإن ال قال البوطي:
ى معرفة ويوصل ال ،شرعي من شأنه أن يكشف عن الجريمةعلى ظنه أن تشريح الجثة من قبل الطبيب ال

نما تأخذ العدالة مجراها وحقها بإخضاع الجثة للتشريح المجرم،  .(632)وا 
بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى، : مجلس المجمع الفقهي اإلسالميوقد ورد عن  

ي الفقه التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة اإلنسان الميت. قرر مجلس المجمع والتي يصير بها
  :التابع لرابطة العالم اإلسالمي ما يلي

  :يجوز تشريح جثث الموتى، ألحد األغراض التالية
وذلك عندما ُيْشكل على القاضي  التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، أ_

  .السبيل لمعرفة هذه األسباب معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو
التحقق من األمراض التي تستدعي التشريح، ليتخذ على ضوئه االحتياطات الواقية، والعالجات المناسبة  ب_

  .لتلك األمراض
 .(631)تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب ج_

ي وعليه فإن التشريح للدواعي الطبية والجنائية مشروع للضرورة التي تتعلق بها مصالح الناس الظاهرة الت
 فتحيق العدالة وااللتزام بها، وصيانة المجتمع عن الجريمة، تغلب مفسدة انتهاك حرمة الجثث اإلنسانية،

                                                           

 . ــه7361/8/7412بتاريخ  31هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورتها التاسعة في قرارها رقم  (635)
ولجنة اإلفتاء باألزهر بمصر في تاريخ  .هـ7318ومجمع الفقه اإلسالمي بمكة في الدورة العاشرة في صفر عام  

 م.61/6/7117
 (.747قضايا فقهية معاصرة) البوطي: (632)
م 7181أكتوبر  71الموافق  ـ،هـ1408 صفر63في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت  (631)

 م قد نظر في موضوع )تشريح جثث الموتى(.7181أكتوبر  67الموافق  ـ،هـ7318صفر  68إلى يوم األربعاء 
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وقد  وتوفير القدر الضروري من األطباء كله يدفع بهذا االتجاه، ،ير الوقائية من اإلمراض الوبائيةواتخاذ التداب
 لتالي: ورد ما يمكن أن يعزز ذلك على ألسنة الفقهاء على النحو ا

 ابتلينا ألنا بطنها يشق حي أنه الرأي أكبر في كان فإن ولد بطنها في فاضطرب ماتت حاملقال الكاساني: 
 .(638)الحي الولد إهالك من أهون الميتة األم بطن وشق أهونهما فنختار ببليتين

 جوفها وشق نبشت فأكثر أشهر ستة له يكون بأن حياته ترجى جنين بطنها في امرأة دفنت لو وقال الشربيني:
 .(631)الدفن قبل جوفها شق يجب ألنه للواجب؛ تداركاً  وأخرج

 ألنه الشافعي؛ مذهب وهو يحيا، الجنين أن الظن على غلب إن األم، بطن يشق أن ويحتمل وقال ابن قدامة:
 هوألن بشق، إال بقيته خروج يمكن ولم ،حياً  بعضه خرج لو كما فجاز، حي، إلبقاء الميت من جزء إتالف
 .(651)أولى الحي فإلبقاء منه، المال إلخراج يشق

 نه من الضروري أن تضبط هذه المسائل بالضوابط التالية:ومع القول بالجواز إال أ
 .ألن تشريح اإلنسان قبل موته فيه إيذاء وهو محرم شرعاً  ؛التيقن من موت الشخص قبل إجراء التشريح عليه _7
تشترط موافقة الميت  جثته إذا مات أو موافقة ذويه بعد موته والموافقة الشخص قبل موته على تشريح _ 6

وألن ممانعة األهل  ؛هذه الحاالت من مصلحة راجحة وال ذويه في الحاالت الجنائية لما في التشريح في مثل
 . ويجوز تشريح جثث المتوفين المجهولين الذين ليس لهم أهلالعامة أو الخاصة قد تفوت حقًا من الحقوق

يجوز شرعًا الحصول على  :موافقتهم كما جاء مثاًل في الفتوى التي صدرت عن دار اإلفتاء المصريةتؤخذ 
من تشريحهم مراعاة للمصلحة العـامة على أن يقتصر  جثث بعض المتوفين ممن ال أهل لهم لإلفادة العلمية

 .الضرورة القصوى في ذلك على ما تقضي به
العلمي والغرض التعليمي  اء التصرف في جسده بما ال يخدم البحثأن تراعى آداب تكريم الميت فال يس_4

تتقاذفها أيدي الطلبة دون رادع أو زاجر بل ال بد من  وال تبقى الجثة مقطعة األجزاء على منصات التشريح
 . وال يجوز العبث بالجثة ويحسن أنار فقط على موضع الحاجة والضرورةواالقتص احترام إنسانية الميت

وحكمته من خلق اإلنسان في  التشريح درسًا جادًا يوجهه مدرس التشريح لبيان قدرة اهلل في الخلق يكون درس
 . أحسن تقويم

  تجميع أجزاء الجثة بعد الفراغ من تشريحها ودفنها وفقًا لألحكام الشرعية المتعلقة بوجوب دفن الميت_ 3
سه على مواضع الضرورة والحاجة فقط وال إذا كانت الجثة جثة امرأة فيجب أن يقتصر نظر الطالب وم_ 5

 . (657)يمسها بدون ضرورة

                                                           

 (.5/741بدائع الصنائع) (638)
 (.6/51المحتاج) مغني: (631)
 (.6/371المغني) (651)
 / http://yasaloonak.net ، موقع يسألونك:حكم تشريح الجثث عفانة: (657)
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 تمةالخا
 النتائج: أواًل:
معينة الزمة تكفل الحفاظ على  _ اعتنت الشريعة اإلسالمية بجثث الموتى عناية فائقة ورتبت لها حقوقاً 7

 لحصول قين؛البا عن سقط البعض به قام إذا حتى من فروض الكفايةكرامة اإلنسان الميت، وجعلتها 
 .المقصود

 ، ويجب التقيد وااللتزام في موضوع الدفن بقرارات الجهة المنظمة لذلك.هي المكان األمثل للدفن المقبرة_ 6
المقصود من صالة الجنازة االستغفار والشفاعة للميت، ولذلك عده الفقهاء من أركان صالة الجنازة، ومع  _4

فالعبرة في اإلخالص بالدعاء  .معلوم حدّ  فيه ليسالجنازة إال أنه تعدد الصيغ المسنونة لالستغفار في صالة 
 للميت.

_ التشريح للدواعي الطبية والجنائية مشروع للضرورة التي تتعلق بها مصالح الناس الظاهرة التي تغلب 3
 مفسدة انتهاك حرمة الجثث اإلنسانية.

 التوصيات: ثانيًا:
فراد ذلك بالمناهج _تعزيز ثقافة حقوق الموتى في األوساط ال7 مجتمعية، من خالل المحاضرات والندوات وا 

 الدراسية التي تتناسب والمرحلة الدراسية.
من خالل توفير المقابر واإلشراف عليها بطريقة حضارية  _ تنظيم عملية الدفن من قبل الجهات المختصة،6

ًا لتغسيل قبرة مسجدا ومكانًا معديتبع الم تتسم وتعاليم الشريعة اإلسالمية، ويوصي الباحثان بضرورة أن
 وتجهيز الموتى.

 _ تقنين قانون ينظم آلية تشريح الجثث اإلنسانية، بما يكفل الحفاظ على حرمتها.  4
 

 المراجعالمصادر و فهرس 
_ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 7

المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة  الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، هـ(،645)المتوفى: 
 .7311الرياض، الطبعة: األولى،  –الرشد 

هـ(، األوسط في السنن 471_ ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 6
 –الرياض  -محمد حنيف، الناشر: دار طيبة واإلجماع واالختالف، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن 

 م. 7185هـ،  7315 -الطبعة: األولى  السعودية،
تحقيق:  ،يالبخار هـ(، شرح صحيح 331_ ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: 4

 م.6114 -هـ7364، 6ط السعودية، الرياض، -إبراهيم، دار النشر: مكتبة الرشدأبو تميم ياسر بن 
دار الفكر للطباعة والنشر  جزي، القوانين الفقهية، ط بابنأبو القاسم محمد بن أحمد المعروف  _ ابن جزي:3

 والتوزيع.
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_ ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 5
المحقق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة  بان،هـ(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بل453)المتوفى: 

 .م7114 – هـ7373بيروت، الطبعة: الثانية،  –
، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل (هـ561_ ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد )المتوفى: 2

لبنان، الطبعة:  –سالمي، بيروت الناشر: دار الغرب اإل حققه: د محمد حجي وآخرون، لمسائل المستخرجة،
 م.7188 - هـ7318 الثانية،

 ،5داية المجتهد ونهاية المقتصد، طـ، ب(ه515ت)_ ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، 1
 بيروت. -م، دار المعرفة للطباعة والنشر 7187-هـ 7317

تحقيق:  منار السبيل في شرح الدليل، ـ،(ه7454ت) الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان _ ابن ضويان:8
 مكة المكرمة.  ،ة التجارية، مصطفى الباز وشركاههـ، المكتب7372 ،7عبد المنعم إبراهيم، ط

ـ، رد المحتار على الدر المختار شرح (ه7656ت) بن عابدينااإلمام محمد أمين المشهور ب _ابن عابدين:1
م، دار 7113 -هـ 7375 ،7الشيخ علي معوض، ط ،دتحقيق: الشيخ عادل عبد الموجو  تنوير األبصار،

 الكتب العلمية ـ بيروت.
_ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 71

 –هـ(، االستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 324)المتوفى: 
 م.6111 – هـ7367بعة: األولى، بيروت، الط

م، دار 7183هـ ـ 7313. 7هـ، المغني، ط261اإلمام موفق الدين بن قدامة المقدسي، ت ـ _ ابن قدامة:77
 الفكر ـ بيروت.

 م711- هـ 7373الطبعة: األولى،  _ الكافي في فقه اإلمام أحمد الناشر: دار الكتب العلمية،76
تحقيق: هـ، سنن ابن ماجة، 615محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، ت ـ _ابن ماجة: اإلمام أبو عبد اهلل74

 م، دار إحياء التراث العربي.7115هـ ـ 7415ط. محمد فؤاد عبد الباقي، 
_ ابن َماَزَة: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي 73

المحقق: عبد  لبرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي اهلل عنه،هـ، المحيط ا272المتوفى: 
 .6113 -هـ  7363الطبعة: األولى،  لبنان، –الكريم سامي الجندين الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

م، 7181هـ، المبدع في شرح المقنع، ط. 883_ابن مفلح: اإلمام أبو اسحاق برهان الدين بن مفلح، ت ـ75
 المكتبة اإلسالمية.

م، 7188هـ ـ 7318. 4_ابن منظور: العالمة جمال الدين أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، ط72
 مؤسسة التاريخ العربي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

قائق، هـ، البحر الرائق شرح كنز الد111_ابن نجيم: العالمة زين الدين بن إبراهيم بن حمد بن نجيم، ت ـ71
 . دار المعرفة ـ بيروت.6ط
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هـ، سنن أبو داود، تحقيق: السيد محمد السيد، 615_أبو داود: اإلمام أبو داود بن األشعت السجتاني، ت ـ78
 هـ، دار الحديث ـ القاهرة.7361. 6ط
هـ، المسند، تحقيق: شعيب األرنؤوط ـ 637_أحمد: اإلمام أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل، ت ـ71
 م، مؤسسة الرسالة.7111هـ ـ 7361. 6ادل مرشد، طع
_ األلباني: : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 61

هـ(، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، دار النشر: دار 7361)المتوفى: 
 .م 7116هـ /  7376ة العربية السعودية، الطبعة: األولى، كلالمم -المعارف، الرياض 

هـ، صحيح البخاري، تحقيق: 652_ البخاري: اإلمام الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري، ت ـ67
 م، المكتبة المصرية.7111هـ ـ 7378. 6الشيخ محمد قطب ـ حسام البخاري، ط

األزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي )المتوفى: _ البراذعي: خلف بن أبي القاسم محمد، 66
دراسة وتحقيق: الدكتور محمد األمين ولد محمد سالم بن الشيخ،  هـ(، التهذيب في اختصار المدونة،416

حياء التراث، دبي،  م. 6116 -هـ  7364الطبعة: األولى،  الناشر: دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 
هـ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، ط. 7157لشيخ منصور بن إدريس البهوتي، ت ـ_البهوتي: ا64

 هـ، مكتبة الرياض الحديثة ـ الرياض.7411
 م، دار الفكر ـ بيروت.7186هـ ـ 7316_ كشاف القناع، تحقيق: هالل هالل، ط. 63
الطبعة:  : عالم الكتب،_ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، الناشر65

 م.7114 -هـ 7373األولى، 
 .6111الناشر دار الفرابي للمعارف، قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي: _ البوطي:62
هـ(، تحفة الحبيب 7667_ البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر الُبَجْيَرِمّي المصري الشافعي )المتوفى: 61

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ  لبجيرمي على الخطيب، الناشر: دار الفكر،على شرح الخطيب = حاشية ا
 م.7115 -هـ 7375النشر: 

م، دار 7116هـ ـ 7374هـ، السنن الكبرى، ط. 358_ اإلمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، ت ـ68
 المعرفة ـ بيروت.

 -امعة الدراسات اإلسالمية )كراتشيج الناشرون: المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي _معرفة السنن واآلثار،61
 القاهرة(. -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة -بيروت(، دار الوعي )حلب-باكستان(، دار قتيبة )دمشق

م، دار 7111هـ ـ 7371. 7_الترمذي: اإلمام أبو عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، ط41
 .الحديث ـ القاهرة

هـ، المستدرك على الصحيحين، دار 315فظ أبو عبد اهلل الحاكم النيسابوري، ت ـ_الحاكم: اإلمام الحا47
 المعرفة ـ بيروت.
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هـ، دار 7418. 6هـ، مواهب الجليل، ط153_الحطاب: محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اهلل الحطاب، ت ـ46
 الفكر ـ بيروت.

، حاشية الخرشي، خرج آياته هـ7717_الخرشي: اإلمام أبو محمد عبد اهلل الخرشي المالكي، ت ـ44
 م، دار الكتب العلمية ـ بيروت.7111هـ ـ 7371. 7وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، ط

هـ، حاشية الدسوقي على 7641_الدسوقي: اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ت ـ43
 الشرح الكبير، ط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

: تولدا ثم الدمشقي الحنبلي ): مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى م_ الرحيبانى45
 م.7113 -هـ 7375، 6طالمكتب اإلسالمي، هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 7634
هـ(، 116_ الريمي: محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين )المتوفى: 42
 عاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعةالم

 م( 7111 -هـ  7371الطبعة: األولى، ) بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية  تحقيق: سيد محمد مهنى،
هـ(، 7118_ زاده: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )المتوفى: 41

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. الناشر: دار إحياء التراث العربي، بحر،مجمع األنهر في شرح ملتقى األ
_ الزبيدي: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى: 48

 هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.7615
هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار 134_الزيلعي: العالمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، ت ـ41

 الكتاب اإلسالمي.
 هـ، تحفة الفقهاء، دار الكتب العليمة ـ بيروت.541_السمرقندي: عالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، ت ـ31
األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  _ السنيكي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا37

 م.7113هـ/7373الطبعة:  هـ(، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر،162
الشافعي: أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي  -36

 هـ.7311عام النشر:  ،لبنان –ار الكتب العلمية، بيروت الناشر: د هـ(، المسند،613)المتوفى: القرشي المكي 
هـ، اإلقناع في حل ألفاظ أبى 212_الشربيني: اإلمام شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، ت ـ34

كتب م، دار ال7186هـ ـ 7316. 7شجاع، تحقيق: الشيخ على معوض ـ الشيخ عادل عبد الموجود، ط
 العلمية ـ بيروت.

هـ(، مراقي الفالح 7121_ الشرنباللي: حسن بن عمار بن علي الشرنباللي المصري الحنفي )المتوفى: 33
الطبعة: األولى،  الناشر: المكتبة العصرية، اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور، شرح متن نور اإليضاح،

 م. 6115 -هـ 7365
هـ، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، دار الفكر 7651شوكاني، ت ـاإلمام محمد بن علي ال _ الشوكاني:35

 للطباعة والنشر ـ شركة مصطفى البابي الحلبي.
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هـ، المهذب في فقه الشافعي، ضبطه 312_الشيرازي: أبو اسحاق علي بن يوسف الشيرازي، ت ـ32
 وت.م، دار الكتب العلمية ـ بير 7115هـ ـ 7372. 7وصححه: الشيخ زكريا عميرات، ط

_ الطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 31
 هـ، المعجم األوسط، المحقق: طارق بن عوض اهلل بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،421

 القاهرة. –الناشر: دار الحرمين 
هـ، حاشية الطحطاوي على  7647توفي  -وي الحنفي _ الطحاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطا38

 –الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  المحقق: محمد عبد العزيز الخالدي، مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،
 .7111 -هـ 7378الطبعة: الطبعة األولى  لبنان،
عبد اهلل المواق المالكي )المتوفى: _ العبدري: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو 31
 م.7113-هـ7372الطبعة: األولى،  هـ(، التاج واإلكليل لمختصر خليل، الناشر: دار الكتب العلمية،811
 -شر: مطبعة اإلنشاء، دمشق النا _ عبيد: الحاّجة كوكب عبيد، فقه العبادات على المذهب المالكي،51

 م. 7182 -هـ  7312الطبعة: األولى  ،سوريا
 هـ(، الشرح الممتع على زاد المستقنع،7367_ العثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 57

 هـ. 7368 - 7366دار النشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى، 
_العدوي: أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من 56

هـ(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، المحقق: يوسف الشيخ محمد 7781فى: منفلوط( )المتو 
 م.7113 -هـ 7373الطبعة: بدون طبعة ،تاريخ النشر:  بيروت، –البقاعي، الناشر: دار الفكر 

هـ(، منح الجليل شرح 7611_ عليش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهلل المالكي )المتوفى: 54
 م.7181هـ/7311الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  بيروت، –الناشر: دار الفكر  مختصر خليل،

هـ(، البيان في 558: تالعمراني اليمني الشافعي )_ العمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 53
 م. 6111 -هـ 7367، 7ط جدة، –المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج  مذهب اإلمام الشافعي،

. 7هـ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ط855اإلمام بدر الدين أبو محمد العيني، ت ـ _ العيني:52
 م، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.7116هـ ـ 7416
 م.6111- هـ 7361الطبعة: األولى،  بيروت، لبنان، -الناشر: دار الكتب العلمية _البناية شرح الهداية،51
 هـ(، الوسيط في المذهب515الي: الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: _الغز 58

 .7371الطبعة: األولى،  القاهرة، –الناشر: دار السالم  المحقق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر،
 الكتب العلمية ـ بيروت.هـ، دار 7372 ،7الشيخ محمد الغمراوي، السراج الوهاج على متن المنهاج، ط _الغمراوي:51
 (هـ283: )ت _ القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،21

 .م7113، 7طبيروت،  -اإلسالمي دار الغرب عيد أعراب، محمد بو خبزة،الذخيرة، المحقق: محمد حجي، س
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. دار إحياء 6هـ، الجامع ألحكام القرآن، ط217مد القرطبي، ت ـ_القرطبي: أبو عبد اهلل محمد بن أح27
 التراث العربي ـ بيروت.

هـ ـ 7318. 6_قلعجي: األستاذ الدكتور محمد رواس قلعجي، والدكتور حامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط26
 م، دار النفائس ـاألردن.7118
هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تقديم: 581_الكاساني: اإلمام عالء الدين مسعود الكاساني، ت ـ24

 م، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.7118هـ ـ 7371. 6الشيخ عبد الرازق الحلبي، ط
 _مالك: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ط. دار صادر.23
ي _الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماورد25

 هـ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني351)المتوفى: 
 –لناشر: دار الكتب العلمية، بيروتا الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، -المحقق: الشيخ علي محمد معوض 

 م. 7111-هـ  7371الطبعة: األولى،  لبنان،
فوري ثم  قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهان _المتقي: عالء الدين علي بن حسام الدين ابن22

المحقق:  هـ(، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،115المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي )المتوفى: 
 م.7187هـ/7317الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الخامسة،  صفوة السقا، -بكري حياني

هـ، اإلنصاف في معرفة الراجح 885ء الدين علي بن سليمان المرداوي السعدي، ت ـاإلمام عال _ المرداوي:21
 م، دار الكتب العلمية ـ بيروت.7111هـ ـ 7378. 7من الخالف، تحقيق: أبو عبد اهلل إسماعيل الشافعي، ط

 م،7118هـ ـ 7378هـ صحيح مسلم، ط. 627_مسلم: اإلمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم، ت ـ28
 دار المنار ـ القاهرة.

 _ عبد اهلل بن مودود الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ط. دار المعرفة ـ بيروت.21
هـ، السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد 414_النسائي: اإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت ـ11

 مية ـ بيروت.م، دار الكتب العل7111هـ ـ 7311. 7الغفار البذاري وسيد حسن، ط
 هـ.7471، 6طار الفكر، الناشر: د _ نظام الدين: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية،17
هـ، الفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد، ط. 7765_النفراوي: الشيخ أحمد غنيم النفراوي، ت ـ16

 هـ، دار الفكر ـ بيروت.7375
 هـ(، المجموع شرح المهذب، دار الفكر ـ بيروت.212: تلدين يحيى بن شرف النووي )ي ا_النووي: أبو زكريا محي14
 الناشر: دار الفكر، _ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض،13

 .م6115هـ/7365الطبعة: األولى، 
 


