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ل ميًتا وحفر له القبر :فضل من غسَّ

لمن))-:وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال عليه،فكتمميًتاغسَّ

إستبرقوسندسمنهللاه كساهميًتاكفَّنومنمرة،أربعينلههللاه غفر

كأجراألجرمنلههللاه أجرىفيهفأجَّنهقبًرالميتحفرومنالجنة،في

فياأللبانيوصححهالحاكم،رواه؛((القيامةيومإلىأسكنهمسكن  

والترهيبالترغيبصحيح



:المشي خلف الجنازة

يالمشمنأفضله خلفهاالمشي":-عنههللارضي-علي   قوليؤيده

بيأابنأخرجه؛"فذًّاصالتهعلىجماعةفيالرجلصالة  كفضلأمامها،

"المصنف"فيشيبة



:حكم القيام للجنازة

يستحب القيامه للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فال حرج عليه.

يتم إذا رأ: ))قال-صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا -رضي هللا عنه -أبي سعيد الخدري عن 1.
.  متفق عليه؛ ((الجنازة فقوموا؛ فمن تبعها فال يجلس حتى توضع  

عليه صلى هللا-مرَّت جنازة فقام لها رسول هللا : قال-رضي هللا عنهما -جابر بن عبدهللا وعن 2.
ٌع؛ فإذا رأيتم ا: ))يا رسول هللا، إنها يهودية، فقال: وقمنا معه، فقلنا-وسلم  لجنازة  إن الموت فز 
.  متفق عليه؛ ((فقوموا

ام ق-صلى هللا عليه وسلم -رأينا رسول هللا : قال-رضي هللا عنه -علي بن أبي طالب وعن 3.
.مسلمأخرجه فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة؛ 

صح عن ابن وأما رفع اليدين في تكبيرة صالة الجنازة؛ فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات؛ ألنه
وي عنه مرفوًعا، وقد صحح رفع ه جماعٌة من أهل العلم؛ فالصواب أن اليدين عمر موقوًفا، وره

(.ترفعان في كل تكبيرة؛



:ما يفعله من يتبع الجنازة

بعتلمنيستحب:-هللارحمه-التويجريعبدهللابنإبراهيمبنمحمدالشيخقال

قيامه الفالسنَّةالدفن،وبعدالدفنحالاألرض،أماعلىتوضعحتىيجلسأالالجنازة

-انعفبنعثمانعنالميت؛يدفنحتىشاءإنيجلسأنولهوالتعزية،للميتللدعاء

قفوالميتدفنمنفرغإذا-وسلمعليههللاصلى-النبيكان:قال-عنههللارضي

.داودوأبأخرجه؛((يسألاآلنفإنهالتثبيت؛لهوسلواألخيكم،استغفروا)):فقالعليه،



:دعاء دخول المقبرة

 برة خرج إلى المق-صلى هللا عليه وسلم -عن أبي هريرة، أن رسول هللا

؛ ((ونالسالم عليكم دار  قوم مؤمنين، وإنا إن شاء هللا بكم الحق: ))فقال

رواه مسلم



:تحريم الصالة على الجنازة بين القبور

القبور؛بينعليهاالصالةه تجوزوال:-هللارحمه-األلبانيالدينناصرمحمدالشيخقال

أنىنه-وسلمعليههللاصلى-النبيَّ أن":-عنههللارضي-مالكبنأنسلحديث

الجنائزأحكام؛"القبوربينالجنائزعلىيصلَّى



:الجلوس على القبر

يهعلهللاصلى-هللارسولقال:قال-عنههللارضي-هريرةأبيوعن

كميجلس  ألن)):-وسلم إلىفتخلهص  ثيابه،فتحرق  جمرة،علىأحده

مسلمرواه؛((قبرعلىيجلس  أنمنلهخيرٌ جلده؛



:المشي على القبور

ليهعهللاصلى-هللارسولقال:قال-عنههللارضي-عامربنعقبةعن

أحب  بر ْجلين ْعليأخصفأوسيف،أوجمرةعلىأمشي  ألن)):-وسلم

ته قضيالقبورأوسطأباليومامسلم،قبر  علىأمشي  أنمنإليَّ 

اإلرواءفياأللبانيوصححهشيبة،أبيابنأخرجه؛((السوقوسطأوحاجتي



:خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة

ابنيا)):قال]-وسلمعليههللاصلى-هللارسولمعأمشيبينما:بشير  عن

عليههللاصلى-هللارسول  تماشيأصبحتهللا؟علىتنقمأصبحتماالخصاصية،

بقبورمرَّ إذأصبت؛قدخيركلشيًئا،هللاعلىأنقمماوأمي،أنتبأبي:قلت،((وسلم

فمرثالثًا،((كثيرٌ خيرٌ هؤالءسبقلقد)):فقالالمشركين،[قبورعلىفأتى:روايةوفي]

((يًراكثخيًراهؤالءأدركلقد)):فقالالمسلمين،[قبورعلىفأتى:روايةوفي]بقبور

القبور،فييمشيرجالً فرأىنظرة،-وسلمعليههللاصلى-النبيمنفحانتثالثًا،

،صاحب  يا)):فقالنعالن،وعليه ْبتيَّتين  ْبتيَّتْيك  ألقالس   رأىفلماالرجل،فنظر،((س 

انيلأللبالمفرداألدبصحيحبهما؛فرمىنعليه،خلع-وسلمعليههللاصلى-النبيَّ 



:يجوز للزوج أن يدفن زوجته

نهاعتعالىهللارضي-عائشةلحديثزوجته؛دفنبنفسهيتولَّىأنللزوجويجوز-

:فقلتيه،فبهد ئالذياليومفي-وسلمعليههللاصلى-هللارسوله عليَّ دخل":قالت

يْ فقلته :قالت،((ودفنتكفهيَّأتكحي،وأناكانذلكأنوددت)):فقالوارأساه، :ر ىغ 

واوارأساه،وأنا)):قالنسائك،ببعضعروًسااليومذلكفيبككأني اكأبلياْدعه

أ ْولى،أنا:متمن   ويتمنىقائلٌ يقول  أنأخافه فإنيكتابًا؛بكرألبيأكتب  حتيوأخاك،

.(،مختصًراومسلمبنحوه"البخاريصحيح"فيوهو.((بكر  أباإالوالمؤمنون-وجلعز-هللاه ويأبى



:ال يشرع لمن و ط ئ أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن

دْفن  سهبنفيتولىأنللزوج  ويجوز:-هللارحمه-األلبانيالدينناصرمحمدالشيخقال

وكانفنهها،دلهيهشر عْ لموإالالليلة،تلكيطألمكانإذابمامشروطٌ ذلكلكن......زوجته

هللايرض-مالكبنأنسلحديثالمذكور؛بالشرطأجنبيًّاولوبدفن ها،األولىهوغيره

هللاصلى-هللاورسول-وسلمعليههللاصلى-هللالرسولابنةشهدنا":قال-عنه

ل  رمنمنكمهل)):قالثمتدمعان،عينيهفرأيته القبر،علىجالسٌ -وسلمعليه لمجه

:الق،((فانزل)):قالهللا،رسولياأنانعم،:طلحةأبوفقال،((؟"أهله"الليلةيقارف

ب رهاقبرهافيفنزل .فق 



جزاكم هللا خيراً 

ده أ   ، أ ْشه  ْمد ك  مَّ و ب ح  هه
ان ك  اللَّ ْبح  ْن ال  إ ل ه  إ الَّ أ ْنت  سه

تهوبه إ ل ْيك  
ك  و أ  ره .أ ْست ْغف 


