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 مقبرة ناهني، الجنائز في مقبرة المسلمين بمدينة أوسنابروك

 معلومات عن استخدام التابوت والدفن الخالي من التابوت

الصحية  بإجراء استثناءات إذا كان للشخص ومع ذلك ، يمكن أن تسمح الهيئة  ينص قانون الدفن على وجوب تنفيذ الدفن في تابوت.

 تشمل هذه األسباب االنتماء إلى طائفة دينية معينة. المتوفى أسباب شخصية مهمة وال توجد مخاوف عامة.

هذا  مع السلطات الصحية الدنيا. مقبرة ناهنييتم تنسيق اإلجراء المشار صوف هنا الخاصة بالدفن دون تابوت في مقبرة المسلمين في 

هذا يعني أنه يمكن لألقارب اآلن اختيار ما إذا كان  ني أنه يمكن لألقارب اآلن اختيار ما إذا كان ينبغي أن يتم الدفن مع تابوت أو بدونه.يع

ومع ذلك ، هناك تكاليف إضافية  عند الدفن بدون تابوت ، يتم التخلص من تكاليف التابوت. ينبغي أن يتم الدفن مع تابوت أو بدونه.

وبالتالي يمكن إلغاء الفوائد المالية المحتملة من عدم  تي خاصة بالنقل المطلوب قانونًا وإلدارة المقبرة كجهد اضافي لضمان األمن.للحانو

 استخدام التابوت.

 الدفن مع التابوت

غسل المتوفى و يوجد مكان يُسمح في المقبرة  ب في حالة الدفن مع التابوت ، يجلب إنزال التابوت إلى المقبرة من خالل عربة الجنازة.

 يقوم األقارب برفع النعش خارج السيارة أو حمله خارج االمكان الُمخصص للغسل وإحضاره إلى القبر. ُمخصص لذاك.

ثم يرفع األقارب التابوت على الحبال ، ويزيلون األخشاب  يتم إعداد القبر المفتوح بحيث يمكن وضع النعش على مربعين فوق القبر.

م  1.70في القبر ، الذي يجب أن يكون عمقه  يمكن لألقارب ملء القبر باألرض باستخدام المجارف. نزل التابوت في القبر.المربعة وي

يمنع هذا البناء من انزالق  التراب إلى القبر إذا كان هناك أشخاص في القمة يمكن أن يسقطوا الحقًا  على األقل ، يوجد صندوق تثبيت.

 ذلك ، يجب إزالة صندوق التثبيت قبل امتالء القبر باألرض.ومع  في القبر بأنفسهم.

 يتلقى موظفو إدارة المقبرة عالمة من المتعهد عند ملء القبر حتى ال يظهر التابوت.

 

 دأ تشغيل حفارة صغيرةثم يب
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يمكن لألقارب بعد ذلك مواصلة إغالق  الدعم خارج القبر.بينما يحافظ األقارب على مسافة آمنة ، يقوم الحفار بسحب صندوق  إلي القبر
 القبر.

 الدفن مع التابوت في مكان الدفن لألطفال حتى ست سنوات

 في المقبرة لألطفال حتى سن السادسة ، ألسباب تتعلق بالسالمة ، يتم استخدام األغطية لحفر القبر إذا كانت ظروف األرض تتطلب ذلك.

على األقل من هذا الحجم الصغير  في حالة التربة غير  سم. 100سم وحجم الحفر  100عمق الحفر هذا ضروري في أي حال من 

إذا دفن الطفل في القبر ،  هذا اإلجراء ضروري لمنع اقتحام األقارب. المستقرة في وقت سابق ، يتم أيًضا تطبيق الممر على الجانبين.

 يمكن لألقارب ملء القبر دون انقطاع.

 لتابوتالدفن بدون ا

بدال من ذلك ، بعد غسله في حمام  في الدفن بدون تابوت ، يجلب الحانوتي الجسد الملفوف بحسب الطقوس  في تابوت نقل إلى المقبرة.

 ثم يُحمل من قبل األقارب إلى القبر قدر اإلمكان. المقبرة ، يتم لف الجسم بحسب الطقوس في المناشف ووضعه في تابوت النقل.

وهذا يتيح  بناء األلواح المعدنية يغطي القبر المفتوح. ، يتم إعداد ُمسبق  للقبر لدفن خال من التابوت من إدارة المقبرة : عند هذه النقطة

األلواح المعدنية مغطاة بقطعة قماش من الكتان األبيض ، والتي تستخدم إلنزال   وضع الجسم فوق القبر المفتوح ويضمن لسالمة األقارب.

يقف  يخرج األقارب الجثة من هذا التابوت ويضعونها على أقمشة الغطاء. ع تابوت النقل على جهاز توفره إدارة المدينة.يتم وض الجثمان.

 أربعة إلى ستة أقارب حول الجسم )على الجانبين وكذلك في الرأس ونهاية القدم( ويمسكون على األطراف المعنية من قماش الكتان.

في هذه  بأمان على شبكات التهوية خارج الصفائح المعدنية ، يفتح موظف في إدارة المقبرة غطاء القبر. عندما يرفع الجسد ويكون األقارب

ثم يتم تغطية الجثة بألواح  السلم جاهز ليتمكن قريب من النزول إلى القبر وتوجيه الجسد نحو مكة. األونة  يتم إنزال  الجثمان إلى القبر.

ثم يغادر أحد أفراد األسرة القبر ، ويتم إزالة السلم ويمكن   يقع التراب على الجثة عند ملء القبر.خشبية ، جاهزة في األعلى ، بحيث ال

 هنا أيًضا ، يجب إزالة صندوق الدعم بعد فترة من الوقت قبل إغالق القبر تماًما. ملء القبر.

 الدفن بدون التابوت في مكان الدفن لألطفال حتى ست سنوات

بالنسبة لألطفال الصغار جًدا الذين ال  ، يجلب الحانوتي الجسد الملفوف بحسب الطقوس  في تابوت نقل إلى المقبرة.في الدفن بدون تابوت 

  يخضعون للدفن ، يمكن لألقارب أيًضا
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قطعة قماش من من غطى بلوحة مُ يكون  القبر المفتوح عند هذه النقطة ، يتم إعداد ُمسبق  للقبر لدفن خال من التابوت من إدارة المقبرة :

يقف اثنان من أقاربه على رأسه وقدمه ويأخذان  يخرج األقارب الجثة من هذا التابوت ويضعونها على أقمشة الغطاء. .الكتان األبيض

يُنزل الجثمان  اآلن في القبر ويمكن وضعه  إذا تم رفع الجثة ، يتم سحب اللوحة من قبل عضو من إدارة المدينة. قماش الكتان من األخر.

 يمكن لألقارب بعد ذلك ملء القبر. ثم يتم تغطية الجسم بغطاء خشبي للحماية من تالمس التراب غير المرغوب فيه. في إتجاه مكة.
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