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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٥٠

صالة الجنازة ١٩

تجهيز الميت 
يستحب احلضور عند من بدت عليه عالمات املوت وتذكريه 
هَ  مْ الَ إِلَ اكُ تَ وْ وا مَ نـُ قِّ بقـول: «ال إِلـه إِال اهللا»؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «لَ

إِالَّ اهللا» (رواه مسلم). 
فـإِذا مـات غمضت عينـاه، وغطي بثوب، وعجـل بتجهيزه 

والصالة عليه ودفنه. 
حكم تغسيل الميت وتجهيزه 

ودفنه 
تغسـيل امليت، وتكفينه، ومحله، والصالة عليه، ودفنه فرض 

ثم عن الباقني.  كفاية، إِذا قام به من يكفي سقط اإلِ

أحكام تغسيل الميت 
ينبغي أن خيتار لتغسـيل املوتى من هو ثقة عدل أمني عارف . ١

بأحكام الغسل.
 يقدم يف التغسيل من أوىص له امليت، ثم األقرب فاألقرب، . ٢

ـا بأحكام الغسـل، وإال قدم غريه ممن هو عامل  إذا كان عارفً
بذلك.

يغسـل الرجل الرجال، وتغسـل املرأة النساء، ولكل واحد . ٣
من الزوجني تغسيل اآلخر؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة -ريض 
 ، نْتُكِ فَّ كَ ، وَ تُكِ ـلْ سَّ بْـيلِ فَغَ ـتِّ قَ وْ مُ كِ لَ َّ ـا رضَ اهللا عنهـا-: «مَ
» (رواه ابن ماجه). ولكل من الرجال  نْتُكِ فَ مَّ دَ ، ثُ يْكِ لَ يْتُ عَ لَّ صَ وَ
والنساء تغسيل األطفال دون سن السابعة، وال جيوز للمسلم 
-رجـالً كان أو امرأة- تغسـيل الكافر، وال محل جنازته وال 

تكفينه، وال الصالة عليه، ولو كان قريبًا كاألب.
ال يغسـل شـهيد املعركـة، وال يكفن، وال يصـىل عليه، بل . ٤

يدفن بثيابه.
طُ -وهو الولد يسـقط من بطن أمه قبل متامه، . ٥ ـقْ إذا بلغ السِّ

ل، وكفن، وصيل عليه؛  سِّ ا كان أو أنثى- أربعة أشهر غُ ذكرً
ألنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا.

ا، . ٦ ا مباحً  يشـرتط أن يكون املاء الذي يغسـل به امليت طهورً
نْ ال عالقة  وأن يغسل يف مكان مستور، وال ينبغي حضور مَ

له بتغسيل امليت. 

المحتويـــات
تجهيز الميت

حكم تغسيل الميت وتجهيزه ودفنه

أحكام تغسيل الميت

صفة تغسيل الميت

تكفين الميت

صالة الجنازة

أركان صالة الجنازة

سنن صالة الجنازة

صفة صالة الجنازة

حمل الميت وتشييعه ودفنه

التعزية

زيارة المقابر

محظورات الجنائز

من أحكام الجنائز

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r

https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9


١٥١ فقه العبادات المصور

صالة الجنازة

صفة تغسيل الميت 
 أن يوضع امليت عىل رسير غسله، ثم يسرت عورته، ثم جيرده من ثيابه، ويواريه عن العيون يف حجرة أو نحوها.. ١
 يستحب للغاسل أن يلف عىل يده خرقة حال التغسيل.. ٢
يرفـع الغاسـل رأس امليـت إىل قرب جلوسـه، ثم يمرر يده عىل بطنه ويعـرصه، ثم ينظف القبل والدبر، فيغسـل ما عليهام من . ٣

نجاسة.
ينوي الغسل، ويسمي.. ٤
 يوضئ الغاسل امليت كوضوء الصالة، إال يف املضمضة واالستنشاق، فيكفي املسح عىل الفم واألنف. . ٥
يغسل رأس امليت وحليته بامء السدر، أو صابون، أو غري ذلك.. ٦
يغسل اجلزء األيمن ثم اجلزء األيرس، ثم يكمل غسل باقي اجلسم. . ٧
ا.. ٨ يستحب أن جيعل يف الغسلة األخرية كافورً
 ينشف امليت.. ٩
عل من ورائها. . ١٠ يضفر شعر املرأة، وجيُ

تنبيهات 
الواجب غسلة واحدة إذا حصل هبا التنظيف، واملستحب ثالث غسالت وإن حصل التنظيف. -
إذا تعذر غسل امليت لعدم وجود املاء، أو كان مقطع اجلسم بحرق ونحوه، فإنه ييمم بالرتاب. -
يستحب ملن غسل ميتًا أن يغتسل بعد تغسيله.  -
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٥٢

يوضع الميت عىل رسير غسله

يضغط الغاسل بيده عىل بطن الميت ويعرصهايرفع الغاسل رأس الميت

يلف الغاسل يده خبرقة

بغسل رأس الميت وحليته مباء وسدر يوضئ الغاسل الميت كوضوء الصالة

ينشف الميت يغسل اجلزء األمين ثم اجلزء األيرس
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١٥٣ فقه العبادات المصور

الواجب سـرت مجيـع البدن، فإن مل يوجـد إال ثوب قصري ال . ٥
ء  عل عـىل رجليه يشْ يكفـي جلميع البدن غطي رأسـه، وجُ
مـن اإلذخـر (٢) لقـول خباب يف قصـة تكفـني مصعب بن 
ىلَ  لَ عَ عَ نَجْ ، وَ ـهُ أْسَ طِّيَ رَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نُغَ نَا النَّبـِ رَ أَمَ عمـري: «فَ

» (رواه البخاري).  رِ خِ ذْ ِ نْ اإلْ يْئًا مِ يْهِ شَ لَ جْ رِ

ـا يف ثوبيـه . ٦ يكفـن مـن مـات حمرمً
الذي أحرم فيهام، وال يغطى رأس 
لُوهُ  سِ كر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «اغْ املحرم الذَّ
الَ  ، وَ ِ بَنيْ وْ نُوهُ يف ثَ فِّ كَ ، وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ بِامَ
 (٤) ـهُ  أْسَ وا رَ ـرُ مِّ الَ ختَُ وَ  ُ (٣) نِّطُـوه  َ حتُ
بِّيًا (٥)»  لَ ـةِ مُ يَامَ قِ مَ الْ ـوْ ـثُ يَ بْعَ إِنَّـهُ يُ فَ

 (رواه البخاري). 

(٢) اإلذخر: نبت طيب الرائحة.
(٣) احلنوط: هو ما خيلط من الطيب ألكفان املوتى.

(٤)  ال ختمروا رأسه: ال تغطو رأسه.
(٥) ملبيا: يقول: لبيك اللهم لبيك.

تكفين الميت 
السـنة تكفني الرجـل يف ثالث لفائف بيـض من قطن، من . ١

ثوب ال يصف البرشة، ساتر جلميع بدنه وال يغايل فيه.
 واألنثى يف مخسة أثواب من قطن إزار ومخار وقميص ولفافتني.

 والصبـي يف ثوب واحد، ويباح يف ثالثة، والصغرية يف قميص 
ولفافتني.

ا . ٢ يؤتـى باللفائف الثـالث، وتبخر بالبخور؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
وا» (رواه ابن حبان).  تِرُ أَوْ مُ (١) املَْيِّتَ فَ تُ َّرْ مجَ

تفرد هذه اللفائف بعضها فوق بعض، وجيعل بينها أخالط . ٣
مـن طيب: كالعنـرب، والكافور، واملسـك ونحـوه- إال أن 
ر ثوبـه بالبخـور، وال يمس  َمَّ ـا، فـال جيُ ْرمً يكـون امليـت حمُ

وهُ طِيبًا» (رواه البخاري).  َسُّ الَ متَ بالطيب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : «وَ

يوضع امليت مستلقيًا عىل هذه اللفائف، ثم يرد طرف العليا . ٤
من اجلانب األيرس عىل شقه األيمن، ثم طرفها األيمن عىل 
األيرس، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم جيعل الزائد عند رأسه، ثم 

ل عند الدفن.  يعقد برباط لئال تتفرق، وحتُ

(١) مجر: أي بخر بالطيب.

وضع الطيب عىل اللفائف

يوضع الميت مستلقًيا

سرت مجيع البدن

 
 
 
 

صالة الجنازة
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٥٤

طًا (١) قـال: « اللهـم اجعله  ـقْ وإِن كان امليـت طفـالً أو سِ
ا» (رواه البخاري).  ا جمابً ا، وشفيعً طًا (٢) وأجرً ا لوالديه، وفَرَ ذخرً

اللهـم ثقل بـه موازينهـام، وأعظم بـه أجورمهـا، وأحلقه 
بصالـح سـلف املؤمنـني، واجعلـه يف كفالة إِبراهيـم، وقه 

برمحتك عذاب اجلحيم».
، ثم يسـلم . ٤ يكـرب التكبـرية الرابعة، ويسـكت بعدهـا قليالً

تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتني. 

حمل الميت وتشييعه ودفنه 
إذا انتهـت الصالة عىل امليت فالسـنة املبادرة بحمله إِىل قربه، 
ويسـتحب ملن تبع اجلنازة املشـاركة يف محلها. ويسن ملن يُدخل 
امليـت يف قـربه أن يقـول: «باسـم اهللا، وعـىل ملـة رسـول اهللا»
 (رواه الرتمـذي). ويضعـه يف اللحد (٣) عـىل جنبه األيمن ووجهه إِىل 

القبلة، ثم يفك عقد الكفن، ثم تغطى فتحة اللحد بالطني. 
(١) السقط: اجلنني يسقط من بطن أمه قبل متامه.

ط: السابق واملتقدم. رَ (٢) الفَ
، ثم يميل باحلفر إىل جهة  (٣) اللحد: أن حيفر يف األرض الصلبة إىل األسفل طوالً

القبلة.

صالة الجنازة 
أركان صالة الجنازة 

 القيام مع القدرة.. ١
 التكبريات األربع.. ٢
 قراءة الفاحتة.. ٣
 الصالة عىل النبيملسو هيلع هللا ىلص .. ٤
 الدعاء للميت.. ٥
 الرتتيب.. ٦
 التسليم. . ٧

سنن صالة الجنازة 
 االستعاذة قبل القراءة.. ١
 الدعاء لنفسه وللمسلمني.. ٢
اإلِرسار يف القراءة.. ٣
تكثري الصفوف، بأن تكون ثالثة فأكثر.. ٤

صفة صالة الجنازة 
يقف اإلمام عند رأس امليت إن كان رجال، وعند وسط امليت 
إن كان امرأة، ويقف املأمومون خلفه كبقية الصلوات، ثم يكرب 

أربع تكبريات تفصيلها كالتايل: 
حـرام، ويسـتعيذ . ١ يكـرب التكبـرية األوىل، وهـي تكبـرية اإلِ

ويسمي وال يقول دعاء االستفتاح، ثم يقرأ الفاحتة.
يكـرب التكبـرية الثانيـة، ويصيل عـىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص كـام يف صفة . ٢

الصالة عليه يف التشهد األخري.
يكرب التكبرية الثالثة، ويدعو للميت ولنفسـه وللمسلمني، . ٣

 ، نْهُ ـفُ عَ اعْ افِهِ وَ عَ ، وَ ْـهُ محَ ارْ هُ وَ ـرْ لَ فِ مَّ اغْ ومـن ذلـك: «اللَّهُ
دِ،  َ ربَ الْ الثَّلْجِ وَ هُ باملَْاءِ وَ ـلْ سِ اغْ ، وَ لَهُ خَ دْ ـعْ مُ سِّ وَ ، وَ هُ لَ مْ نُزُ رِ أَكْ وَ
 ، نَسِ ـنَ الدَّ َبْيضَ مِ بَ األْ يْتَ الثَّـوْ قَّ ـامَ نَ ا كَ َطَايَ ـنَ اخلْ ـهِ مِ قِّ نَ وَ
ا  جً وْ زَ ، وَ لِهِ ـنْ أَهْ ا مِ ً ريْ الً خَ أَهْ هِ، وَ ارِ ـنْ دَ ا مِ ً ريْ ا خَ ارً ـهُ دَ لْ أَبْدِ وَ
 ، ِ ربْ قَ ابِ الْ ـذَ نْ عَ هُ مِ ذْ أَعِ ةَ وَ َنـَّ هُ اجلْ لْ خِ أَدْ ، وَ ـهِ جِ وْ ـنْ زَ ا مِ ً ـريْ خَ
» (رواه مسـلم). وإِذا كان امليـت أنثى أنَّث  ارِ ابِ النـَّ ـذَ ـنْ عَ أَوْ مِ

الضمري يف الدعاء.

رجل

رأس الميت

وسط الميت

امرأة

صفة صالة اجلنازة
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١٥٥ فقه العبادات المصور

صالة الجنازة

ويسـن ملن حـرض الدفـن أن يمـأل كفيه 
بالـرتاب ويلقيه عىل القرب ثالث مرات، ثم 
يغطـي القرب بالرتاب، ويرفع قدر شـرب من 
األرض، ويوضع عليـه احلىص واحلجارة، 
ويرش باملـاء، وال بأس بوضع صخرة عىل 
أحـد طريف القـرب أوكليهـام لتكـون عالمة 

عليه. 
التعزية 

يسـتحب تعزية أهل امليت ملا يف ذلك من 
تطييب نفوسـهم، وهتويـن املصيبة عليهم، 

وحثهم عىل الصرب.
والتعزية تصح بكل لفظ يؤدي غرضها، 
كأن يقـول: «هللا مـا أخـذ، ولـه مـا أعطى، 
وكل يشء عنـده بأجـل مسـمى، فلتصـرب 

ولتحتسب» (رواه البخاري). 
أو يقـال: «أعظـم اهللا أجـرك، وأحسـن 

عزاءك وغفر مليتك» ونحو ذلك. 

خروج النساء 
مع الجنائز 

خـروج النسـاء مـع اجلنائـز 
أمـر غري مرشوع؛ ملـا ثبت عن 
عنهـا-  اهللا  -ريض  طِيَّـةَ  عَ أُمِّ 
 ، َنَائِزِ بَاعِ اجلْ نِ اتِّ ِينَا عَ : «هنُ الَتْ قَ

يْنَا» (رواه ابن ماجه).  لَ مْ عَ زَ عْ ْ يُ ملَ وَ

الماشركة يف محل اجلنازة

اللحد

ميأل كفيه بالرتاب ويلقي عىل القرب

عالمة عىل القرب
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٥٦

زيارة المقابر 
تسن زيارة املقابر للرجال بقصد االتعاظ والدعاء لألموات؛ 
ا  ـا؛ فَإهنَّ وهَ ورُ بُـورِ فَزُ قُ ةِ الْ ـارَ يَ نْ زِ ـمْ عَ َيْتُكُ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «هنَ

ة» (رواه مسلم).  رَ م اآلخِ كُ كرُ تُذَ
وممـا ورد من الدعاء عنـد زيارهتا: «السـالم عليكم دار قوم 

مؤمنني، وإِنا إِن شاء اهللا بكم الحقون» (رواه مسلم). 
أو: «السـالم عـىل أهـل الديـار مـن املؤمنـني واملسـلمني، 
ويرحم اهللا املسـتقدمني منا واملسـتأخرين، وإِنا إِن شاء اهللا بكم 

لالحقون» (رواه مسلم). 
«أسأل اهللا لنا ولكم العافية» (رواه مسلم). 

ولو دعا هلم بالرمحة واملغفرة ونحوها جاز ذلك. 
محظورات الجنائز 

الندب والنياحة(١) وِإظهار الجزع، . ١
والتسخط من قضاء اI وقدره.

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ ـوْ امُ يَ قَ َـا، تُ هتِ وْ بْلَ مَ تُـبْ قَ ْ تَ ا ملَ ـةُ إِذَ قـال ملسو هيلع هللا ىلص: «النَّائِحَ
(٢) (رواه مسلم). انٍ نْ قَطِرَ الٌ مِ بَ ْ ا رسِ يْهَ لَ عَ وَ

شق الثياب، ولطم الخدود . ٢
والصراخ، ونتف الشعر أو حلقه.

ـقَّ  ، أَوْ شَ ودَ ُدُ بَ اخلْ َ نْ رضَ ا مَ نـَّ يْسَ مِ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص : «لَ سُ ـالَ رَ قَ
» (رواه مسلم).  لِيَّةِ َاهِ  اجلْ وَ عْ ا بِدَ عَ ، أَوْ دَ ُيُوبَ اجلْ

ِإنارة القبور. . ٣
 ، بُورِ قُ اتِ الْ ائِرَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص زَ سُ نَ رَ عَ : «لَ الَ بَّاس  قَ نْ ابْنِ عَ عَ

جَ (٣) ». (رواه الرتمذي).  ُ الرسُّ دَ وَ اجِ ا املَْسَ يْهَ لَ ينَ عَ ذِ املُْتَّخِ وَ

(١)  الندب: هو تعداد حماسن امليت مع البكاء، والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء 
عىل امليت.

ان: قميص من النحاس املذاب. طِرَ نْ قَ الٌ مِ بَ (٢)  رسِْ
(٣)  الرسج: املصابيح.

 الجلوس على القبور، أو دهانها، . ٤
أو البناء عليها.

 ، ربُْ قَ صَ (٤) الْ َصَّ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ جيُ سُ َى رَ : «هنَ الَ ابِرٍ  قَ نْ جَ عَ
» (رواه مسلم).  يْهِ لَ بْنَى عَ أَنْ يُ ، وَ يْهِ لَ دَ عَ عَ قْ أَنْ يُ وَ

التبرك بالقبور والطواف بها، . ٥
ودعاء الموتى. 

فهـذا من الـرشك إن اعتقد أهنا تنفعه أو تـرضه؛ ألنه ال أحد 
ۡملُِك ِلَۡفِس َنۡفٗعا 

َ
ٓ أ َّ ينفـع أو يرض إال اهللا، قال تعـاىل: ( قُل 

ۚ ) [األعراف: ١٨٨]. ُ َّ َّ َما َشآَء ٱ ِ ا إ َ َضًّ َو

(٤)  جيصص: يدهن.

 ال جيوز إنارة القبور ودهاهنا

ال جيوز الطواف بالقبور
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١٥٧ فقه العبادات المصور

صالة الجنازة

 الدفن في المساجد، أو بناء المساجد على القبور، أو الصالة ِإليها.. ٦
ا» (رواه البخاري).  دً جِ سْ مْ مَ بِيَائِهِ نْ بُورَ أَ وا قُ َذُ ، اختَّ ارَ النَّصَ ودَ وَ يَهُ نَ اهللا الْ عَ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ
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كتـــــــــــاب الصالة

فقه العبادات المصور١٥٨

يدفن الهشيد يف ثيابه

من أحكام الجنائز 
مـن فاتتـه الصالة عـىل اجلنازة صـىل عليها عنـد القرب قبل . ١

الدفـن أو بعـده؛ ملـا ثبت عن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة املـرأة التي 
كانت تنظف املسجد أنه ملسو هيلع هللا ىلص صىل عىل قربها (رواه البخاري). 

يسـتحب أن يعـد طعـامٌ ألهـل امليـت؛ ألهنـم مشـغولون . ٢
بمصيبتهم عن إِعداد الطعام.

وا  نَعُ ملا روي أن آل جعفر مات عندهم ميت، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «اصْ
». (رواه أبو داود).  مْ لَهُ غَ رٌ شَ مْ أَمْ اهُ دْ أَتَ هُ قَ إِنَّ ا، فَ امً رٍ طَعَ فَ عْ لِ جَ آلِ

إعداد الطعام ألهل الميت

البـكاء عىل امليت بدون تسـخط وال رفـع صوت وال ندب . ٣
عُ  مَ َ تَدْ ـنيْ عَ جائـز، قال ملسو هيلع هللا ىلص -ملا مـات ابنه إِبراهيـم-: «إِنَّ الْ
ا  اقِكَ يَ رَ إِنَّا بِفِ نَا، وَ بُّ ىضَ رَ ا يَرْ ولُ إِالَّ مَ الَ نَقُ ، وَ نُ ْزَ لْـبَ حيَ قَ الْ وَ

» (رواه البخاري).  ونُونَ زُ يمُ ملََحْ اهِ رَ إِبْ
شـهيد املعركة يدفن يف ثيابه التي استشهد فيها، وال يغسل، . ٤

د  اءِ أُحُ دَ ـهَ فْنِ شُ رَ بِدَ وال يصىل عليه؛ ملا ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أَمَ
لُوا (رواه البخاري).  سَّ غَ ْ يُ ملَ ، وَ مْ ائِهِ يفِ دِمَ

إِذا مـات املحرم بحج أو عمرة فإِنه يُغسـل وال يطيب، وال . ٥
يُغطى رأسه، ويصىل عليه.

ملـا ثبـت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قـال يف الرجـل الذي مـات وهو حمرم 
 ، نِّطُوهُ َ الَ حتُ ، وَ ِ بَـنيْ وْ نُوهُ يفِ ثَ فِّ كَ ، وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ ـلُوهُ بِامَ سِ باحلج: «اغْ

بِّيًا» (رواه البخاري). لَ ةِ مُ يَامَ قِ مَ الْ وْ ثُ يَ بْعَ هُ يُ إِنَّ ، فَ هُ أْسَ وا رَ رُ َمِّ الَ ختُ وَ
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