
  بسم هللا الرمحن الرحيم

1 
 

The Irish Council 
of Imams 

 
19 Roebuck Road 

Dublin 14 
Ireland 

 
Phone: 

+353 1 2195454 
 

Fax: 
+353 1 2603708 

 
E-mail: 

irishimamcouncil
@gmail.com 

  اجمللس األيرلندي لألئمةرسالة  
 إىل ذوي املوتى

 وبعد،.هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملنياحلمد 

 مقربة نيوكاسل.هذه رسالة إىل أهل املوتى من املسلمني يف 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

يود اجمللس اإليرلندي لألئمة أن يلفت انتباهكم إىل بعض اإلرشادات املتعلقة بدفن املوتى يف اجلزء اخلاص ابملسلمني 
شى  يتماوللمحافظة على مظهر عام موحد لقبور املسلمني ،وذلك اتباعًا للهدي النبوي يف القبور ؛مبقربة نيوكاسل

 مع التعاليم والتقاليد اإلسالمية احلسنة. 

 أيها اإلخوة واألخوات:

حنن على دراية أن بعضًا ممن هلم موتى يف القسم اخلاص ابملسلمني قد قاموا بتزيني قبور مواتهم دون الرجوع إىل 
ألمور املشروعة ظة عليها من اشك أن العناية ابملقابر واحملافاملراكز اإلسالمية املوثوقة وأخذ رأيها يف هذا األمر. وال 

شييد بناايت ، أو جتصيصها أو دهاهنا أو تتزيينها مثل خمالفات شرعيةابلقدر الذي يصوهنا، دون أن يتعدى ذلك إىل 
 حميطة هبا .

 أيها املسلمون الكرام:

ء يف شأن القبور اينبغي علينا مجيعا أن هنتدي بسنة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف كّل شأن من شئوننا. وقد ج
قرب النيب صلى هللا عليه وسلم مل يرفع إال إذ أن ، 1أن يرفع القرب قدر شرب فقطيف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم 

َ َنصًبا ،  احلَدوا يل حلًَْدا وانُصبوا عليَّ املا رواه مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال: " شربًا، للَِّبن
ُ عليهن وسلََّم ، كما صَنَع بنرسو  ربر ورُفنَع قويف رواية ابن حبان يف صحيحه "لن اَّللَّن صلَّى اَّللَّ  " .ربُه عن األرضن قدَر شن

ملا  ؛أصحاب أمحد ومجاعة من أصحاب الشافعي ومالك به والزايدة عن مستوى هذا القدر )الشرب( ال جيوز؛ قال
ين رسول هللا أال أبعثك على ما بعث": لأاب اهلياج األسدي وقااجلماعة إال البخاري أن عليا رضي هللا عنه بعث  اهرو 

 ."وال قربا مشرفا إال سويتهوفيه: "صلى هللا عليه وسلم 

                                                           
سنتيمترا، كذا في معجم  23.1والشبر: هو ما بين رأسي الخنصر واإلبهام من كف مفتوح ـ وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي 1   

 لغة الفقهاء.
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 وضع عالمة على القرب: 

ثبت يف  ؛ ملاومجاعة من الفقهاءقال أمحد وبه ال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة، جاء يف املغين البن قدامة: "  
 أخي، وأدفن أتعلم هبا قرب وقال:وضع صخرة عند رأس عثمان بن مظعون "سنن أيب داود أنه صلى هللا عليه وسلم: 

 ."إليه من مات من أهلي

اعة من ، فقد ذهب األحناف والشافعية، ومجوال ميتهن أثره،حىت ال يذهب إىل التعرف على القرب؛ و إن احتيج و  
 كتابة اسم امليت على القرب ورقم القرب.  أهل العلم املعاصرين جبواز

 تزيني القبور والبناء عليها: 

ىت يتعظ يجب أن تبقى على ما هي عليه حف ،ليست دورًا لألحياء حىت تزين وتشيد املقابر هي أول منازل اآلخرة،
هنيتكم  )كنت: لقد ثبت يف الصحيح من حديث بريدة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قاف، هبا من مير

حيحه مث إنه صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه مسلم يف ص( .عن زايرة القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة
  ".بىن عليه قعد عليه وأن يُ ص القرب وأن يُ أن جيصَّ "هنى 

عن كل شاهد قرب، وهذا أمر ال حاجة إليه، فاألوىل التصدُّق هبذا  €490ومن اجلدير ابلذكر أن البلدية تتقاضى 
 املال عن امليت، أو إقامة صدقة جارية.

البلدية  و رقم القرب املسجل لدىوهنيب ابألخوة أن يكون القرب مسطحا إال موضع حجرر يُعلم به صاحب القرب، أ
 شرعا.هبا أتخذ القبور شكلها الالئق حىت 

 لتواصل مع اهليئة اإلسالمية األيرلندية.ستعالم، يرجى االل

 واحلمد هلل رب العاملني
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