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َُُواللَّْحد ُ ،ُِمنََُُأْفَضل  قِّ ُُالشَّ ه :َُوَيق ول  ْدِخل  ولُُِِملَّةَُُِوَعَلىُ،اَّللُُِبِْسمُِ»ُم  هُ ُ،«اَّللَُُِرس  هُِِشَُُعَلىُلَْحِدهُُِفِيَُوَيَضع  ُقِّ

ْستَْقبَِلُُْيَمِن،الَُ ُ.الِقبَْلةُُِم 

ُِْالََُُعنُُِالَقبْرُ َُوي ْرَفعُ  َسنَّمًاُِشبْر َُُقْدرَُُْر ُ.م 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
َُُواللَّْحد ُ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  ُُِمنََُُأْفَضل  قِّ ا اجلنازة ْحل كيفيَّة   ذكر امَّ ـل (الشَّ  عدب بنيَّ  القرب؛ إىل وصلت وأَّنَّ

 ؟القرب صفة كيفيَّة  ذلك
َُُواللَّْحد ُ) فقال: ُُِمنََُُأْفَضل  قِّ   أقسام: ثَلثة إىل ينقسم املدفون أنَّ  أي: (الشَّ
 .حلدا   فيه دفني   الذي املوضع يكون أنْ  إمَّا األول: القسم

 شقَّا . يكون الثَّاين: والقسم
 حفرة. الثَّالث: والقسم
 املتَّجه جانبه يف مث القرب حيفر أن اللَّحد: وكيفيَّة :- (َواللَّْحد ُ) بقوله: املصنِ ف إليه أشار الذي وهو - األوَّل والقسم

 الشَّيء هو فاللَّحد: ،«اللَّحد» يسمَّى الذي وهو فيه، امليِ ت علوض يكفي شق ا   - القبلة جانب يف  - شق  ي   القبلة إىل
 القرب. جانب يف احملفور
 وألن ، (2)«لَِغْْيِنَ  شَّق  َوال لََنا، اللَّْحد  » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب لقول ؛الشَّق ِ  من أفضل هي اللَّحد: يف امليِ ت وضع وهي الصفة وهذه

ا يل احلدوا» : سعد ولقول حلدا ، قربه يف له الصَّحابة   وضع ملسو هيلع هللا ىلص النيب َُواللَّْحد ُ) : قال لذلك ؛«قربي يف حلد 

ُ ُُِمنََُُأْفَضل  قِّ  (.الشَّ
فر عين:ي - شق يشق   احلفرة هذه نصف يف مث القرب حيفر أن ذلك: وكيفيَّة :- الشَّق   – الثَّاين والقسم  أضيق حفرة ُت 

اب. عليه يدفن مث ،بَلِب  الشِ ق   هذا ي غلق امليِ ت و ضع فإذا يوضع، مثَّ  فيه، امليِ ت لوضع يكفي مبا - األوىل من  الُّت 
اب عليه ي فاض مث ِب،بلَ  اللَّحد هذا ي غطَّى اللَّحد يف امليِ ت و ضع إذا اللَّحد: وكذلك  .ابلُّت 

 فيها. اللَّحد حفر ميكن ال خوة  ر   األرض كانت  إذا إالَّ  ابلشَّق؛ احلفر إىل ي صار وال
 كافرا .  انك  إذا فيها ي وارى يِ ت،امل فيها ويوضع شقٌّ، وال حلد فيها ليس حفرة ُتفر أن الثَّالث: والقسم

                                                

 ه01/03/1439 حداأل يوم درس (1)
 . َعبَّاس   بْن  ٱ حديث من (1554) ماجه ٱبنو (2009) والنسائي (1045) والترمذي (3208) داود أبو رواه  (2)
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ُ) املصنِ ف: قال فيه املسلم امليِ ت و ضع إذا والشَّق ِ  اللَّحد ويف هُ َُوَيق ول  ْدِخل  ،ال أو اللَّحد يف أي: (م   بنيِ  ي   ومل شَّقِ 
 امليِ ت؟ ي دخل الذي من  املصنِ ف

 املشروعة. الصِ فة على امليِ ت ضعبو  علم عنده َمنْ  ي دخله: فالذي ؛رجَل   كان  فإن
 ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  بنت ، عثمان زوجة ألن األجانب؛ الر ِجال الشَّق ِ  أو اللَّحد يف ي دخلها أن فيجوز أنثى؛ امليِ ت كان  وإذا

 ملَْ  َرج ل   ِمْنك مْ  َهلْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب فقال حاضرين، كان  زوجها؛ وهو  وعثمان أبوها، وهو ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب   كان  ماتت امَّ ـل

َلَة؟ يـ َقاِرفِ   يف مذور وال ،(1)قـَرْبَِها يف  فـَنَـَزلَ  قَاَل: «ْنزِلْ ٱفَ » قَاَل: َأَن. : طَْلَحةَ  أَب و فـََقالَ  مرأتهٱ جيامع مل أي: «اللَّيـْ
 .- الكفن وهو - حائل األجنيب الرَّجل وبني بينها ألنَّ  ذلك؛
ُ) قال: هُ َُوَيق ول  ْدِخل  ةَُُِوَعَلىُ،اَّللُُِبِْسمُِ») :اإلدخال حني األنثى أو الذكر للميت سواء (م  ولُُِِملَّ  ديثواحل («اَّللَُُِرس 
 ذلك. يف مشروع ذكر غْي من امليِ ت في دخل ،ضعيف ولكنَّه  (2)أْحد رواه

 قربه؟ يف امليت يوضع وكيف
هُ ) قال: هَُُِعَلىُلَْحِدهُُِفِيَُوَيَضع    ألنَّ  األمين؛ جنبه على يوضع أن ويسن   أي: (ْيَمنُِالَُُِشقِّ

 
 يف ينام أن ي سن   سلمامل

 مث َّ  ،لِلصَََّلةِ  و ض وَءكَ  فـَتَـَوضَّأْ  َمْضَجَعكَ  أَتـَْيتَ  ِإَذا» : قال كما  ؛املمات بعد فكذلك األمين، جنبه على احلياة

ْستَْقبَِلُ) قال: ،األمين شقِ ه على ضطجاعهٱ ويكون ، (3)«...اأْلَمْيَنِ  ِشقِ كَ  َعَلى ِجعْ ْضطَ ٱ  وجواب   وهذا (الِقبَْلةُُِم 
 الرأس مثَل   يكون يثحب ؛جيوز القبلة: مستقبل وهو األيسر جنبه على و ضع ولو املسلمني، عمل سار وعليه اق،ت ِفَ ٱابل

 القبلة. بلمستق اللَّحد جهة والوجه القرب ميني على الرأس يكون أن األفضل لكن اليسار، على
 يوضع ذلك بعد مثَّ  مكشوفا ، ووجهه رأسه فيبقى مرما : كان  وإذا الرجل، وجه ي كشف ال شقِ ه: أو حلده يف و ضع وإذا
ثى اللَّحد، على أو الشَّق ِ  على اللَِّب  اب. عليه وحي    ابلُّت 
اب وهذا َسنَّمًا) األرض، عن مرتفعا   شرب قدر وي وضع يـ ْرَفع   الُّت   وعلى مرتفع، منه   الوسط عْي:الب سنام مثل أي: (م 

ُِْالََُُعنُُِالَقبْرُ َُوي ْرَفعُ ) قال: لذلك ؛عليه املاء جيتمع لئَل نخفض؛م   اجلوانب  ألن شرب؛ درق يعين: (ِشبْر َُُقْدرَُُْر

َسنَّمًا) ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عليه وضع الذي املقدار هذا  .ةمسنَّم قبورهم كانت  وصاحبيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب كان  كما  (؛م 
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا

                                                
 . األنصاري مالك بن أنس ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خادم حديث من (1285) البخاري رواه  (1)
 اْلقَبْر   ف ي َمْوتَاكُمْ  َوَضْعتُمْ  إ ذَا» قال: أن ولفظه (،1550) ماجه وابن (1046) والترمذي (3213) داود أبو ورواه ، عمر بن هللا عبد مسند (4990) المسند نظرٱ  (2)

لَّة   َوَعلَى َّللاَّ ، ْسم  ٱب   فَقُولُوا:  .«ملسو هيلع هللا ىلص َّللاَّ   َرسُول   م 
 . األنصاري عازب بن البراء حديث من (2710) ومسلم (247) البخاري رواه  (3)
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