
 

              

 

 على آله وصحبهنبّينا وسّيدنا حممد ووالصالة والسالم على           وحده، احلمد هلل 

 

هذه األحداث اليت متّر بها كثري من اجملتمعات  فإن من القضايا اليت كثر السؤال عنها يف ظّل، بعدأما     

ث فيها الفقهاء قدميا وحديثا، وبعد ة، وهذه املسألة حتّدالسؤال عن حكم دفن موتى املسلمني يف البالد الغربّي

جمموعة من أهل العلم واخلربة ارتأينا حبول اهلل يئات اإلفتاء املعاصرة واستشارة ظر يف كالم العلماء وهالّن

 البالد والعباد: ج بهذا البيان الشرعي إلفادةأن خنروقوته 

إذا مات أحدكم فال حتبسوه، وأسرعوا (صلى اهلل عليه وسلم:  لقوله تة تعجيل دفن املّيفإن من السّن

إذا ُوجد سبيل إىل دفنه، ومبا أن الرحالت ولذلك فال ينبغي يف السّنة حبس امليت   )الطرباني( )به إىل قربه.

قل اجلثامني إىل البالد األصلية وال ُيدرى مدة استمرار هذا بعض البالد اإلسالمية وتوقف معها نتوقفت إىل 

كما نص عدم تغّيرها  صل، وُيمكن االحتفاظ باجلثة إن ُضِمناحلظر، فننصح بالتعجيل يف الدفن إذ هو األ

 ، وإكرام امليت دفنه.(ُأِمَن التََّغيُُّرَواْنُتِظَر ِبِه اْلَبرُّ ِإْن عليه اإلمام القرايف يف الذخرية بقوله: )

ال يوجد أدنى مانع شرعي من دفن املسلمني يف املقابر اإلسالمية اخلاصة املوجودة بهولندا، فإن كما أنه 

مل يتيسر ذلك ففي األماكن اخلاصة باملسلمني يف املقابر العامة املفصولة عنها بفاصل سواءا كان جبدار 

وحنوه من املعامل، وإن كان الدفن لغري أجل حمدود فهو األصل الذي ينبغي احلرص أو سياج أو حجر أو شجر 

ألن مقصد الدفن كما خليل:  عليه، فإن مل يتيسر فرياعى طول املكث حسب املتاح ويقدم ما كان أطوهلم مدة

 ر، قال ربناما تقّدر وتيّس ّله حسب، وهذا من باب ما ال يدرك كّله ال يرتك ج(َوَأَقلُُّه َما َمَنَع َراِئَحَتُه َوَحَرَسُه)

ال ُيَكلُِّف وقوله تعاىل: ) (َفاتَُّقوْا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم)( وقوله تعاىل: َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج): جل وعال

 (.اللَُّه َنْفًسا ِإال َما آَتاَها

فينبغي النظر يف كيفية جتهيزه والصالة عليه، ( 19-أما من مات بسبب هذا الوباء كورونا )كوفيد

واألصل يف تغسيل امليت أن ُيباَشر بالدلك،  فإن كان املرض معديا ولو بعد وفاته  فإن الشريعة جاءت بالُيسر 

ورفع احلرج عن الناس فيكتفى بتعميم اجلسد بصب املاء عليه برفق، وننصح أن يكون ذلك يف مغاسل 

  أمني املعقمة ال يف املساجد.املستشفيات أو شركات الت

أما صالة اجلنازة فهي فرض كفاية إذا قام بها مجاعة سقطت عن اآلخرين، واألفضل يف هذه احلالة أن 

 تكون يف املقربة لتفادي انتشار الوباء يف املصلني,

 أن يدفع عنا البالء والوباء وسيء األسقام وأن حيفظ البالد والعباد.نسأل اهلل 

 وسلم عليه رسوله وعلى آله وصحبه.وصلى اهلل 
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