
فضل صالة الجنازة حّث النبي على صالة الجنازة ورّغب بھا؛ لما لھا 
من فضائل كثیرة تعود على المیت والحي، ومن ھذه الفضائل: إن المیت 

إذا صلى علیھ أربعون رجالً فإنھم یكونون لھ ُشفعاء یوم القیامة، لقول  
النبي: (ما ِمن َرُجٍل ُمْسِلٍم یَُموُت، فَیَقُوُم علَى َجنَاَزتِِھ أَْربَعُوَن َرُجًال، ال 

ُ فِیِھ).  ِ شیئًا، إالَّ َشفَّعَُھُم �َّ  یُْشِرُكوَن با�َّ
 إن الذي یُصلّي على الجنازة ویتبعھا حتى تُدفن لھ أجوٌر مثل جبل أُحد، 

لحدیث النبي: (َمِن اتَّبََع َجنَاَزةَ ُمْسِلٍم، إیَمانًا واْحتَِسابًا، وكاَن معھُ حتَّى 
یَُصلَّى َعلَْیَھا ویَْفُرَغ ِمن َدْفنَِھا، فإنَّھ یَْرِجُع ِمَن األْجِر بِقیَراَطْیِن، ُكلُّ قِیَراٍط 

 ِمثُْل أُُحٍد، وَمن َصلَّى َعلَْیَھا ثُمَّ َرَجَع قَْبَل أْن تُ ْدفََن، فإنَّھ یَْرِجُع بِقیَراٍط).
 

·èi@!a@Âºã€a@·Óyã€a 
  وبعد:  هللا  رسول  على  والسالم والصالة  هلل احلمد 

اه  ُمعرتضة  اجلنازة  تُوضع                  -أ  يسار   على   ورِجاله القبلة،  ميني  امليِّت   رأس   يكون  أن   على   الِقبلة،   الجتِّ
 القبلة   اجتاه. القبلة

 خْلفه  املأمومون  ويصفُّ   أنثى،  كانت   إذا  وَسطها وعند رجالً،  كان  إذا  امليِّت   رأس  عند  اإلمام   يقف            -ب
 رأسه،   عند  رجلٍ   جنازة على  صلَّى  مالك بن  أنس "َشِهدت  قال:  اخليَّاط،  غالب  أيب  فعن   صفوفًا؛

  ابنة  فالنة  جنازة هذه محزة،  أاب �  له:   فقيل  األنصار،   من   أو  قريش  من امرأةٍ   جبنازة   ُأِيت  رَفع،  فلمَّا
 اختالف  رأى  فلمَّا   الَعدوي،   ز�د  بن العالء  وفينا وسطها، فقام  عليها،  فصلَّى  عليها،  فصلِّ   فالن،
 حيث  يقوم  - وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى -  هللا رسول  كان   هكذا  محزة،   أاب   � قال:  واملرأة،   الرجل   على   قيامه

 ".اْحَفظوا فقال:  العالء، إلينا  فاْلتَفت   قال:  ،نعم قال:  ُقمَت؟   حيث  املرأة   ومن  قمَت،



 الركن،  هي   فقط   اإلحرام  تكبرية  يَعترب  الفقهاء  وبعض  أركان،   التكبريات  وهذه  تكبريات،   أربع   ويُكربِّ             -ت
 ُسنة  والباقي

 تكبريات   أربع   كربَّ   أنه  -وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- النيب  عن   كثريةٍ   أحاديثَ   يف  ذلك  ثَبت   وقد 

 قال:   عوف،  بن   عبدهللا  بن  طلحة  فعن   القرآن؛  من وسورة  الكتاب   فاحتة  األوىل  التكبرية  بعد  يَقرأ            -ث
 أنه  لَتعلموا((   وقال: الكتاب،  بفاحتة   فقرَأ  جنازة، على  - عنهما   هللا  رضي- عباس  ابن  خلف  َصلَّيتُ 

 )) السُّنة  من

 بفاحتة   إالَّ   صالةَ   ال ((   :-وسلَّم   عليه  هللا صلَّى -  قوله   لعموم  رُكٌن؛  الفاحتة   قراءة  أنَّ   والراجح              -ج
 .))الكتاب

 
 من رجلٍ   عن أُمامة أيب  حلديث   -وسلَّم   عليه  هللا صلَّى - النيب  على   ويصلِّي   الثانية  التكبرية  يُكرب  مث               -ح

 يَقرأ  مث  اإلمام،   يُكرب   أن اجلنازة:  على الصالة   يف   السُّنة   "أنَّ   - وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى - النيب  أصحاب 
  -وسلَّم  عليه  هللا   صلَّى- النيب  على  ُيصلي   مث  نفسه،   يف سرًّا  األوىل  التكبرية  بعد  الكتاب  بفاحتة 



 
 

 نفسه".   يف سرًّا  ُيسلِّم  مث  منهنَّ، شيءٍ   يف يَقرأ   ال   الثالث،  التكبريات  يف   للجنازة   الدعاء   وُخيلص        

  عليه  هللا   صلَّى- النيب   على  والصالة   الفاحتة  قراءة  أنَّ   احلديث   هبذا  والشوكاين   حزم  ابن  واستدلَّ 
 الشيخ  وأيَّده   ذَكرته،  الذي  التفصيل  إىل  العلماء  مجهور   وذَهب  األوىل،   التكبرية  بعد  تكو�ن  -وسلَّم

 األلباين. 
 

 املسلمني  جلميع   الرابعة  وبعد  للميِّت،  الثالثة  بعد  دعاءال  أنَّ  األئمَّة  من  كثريٍ   أْلِسنة  على  يَرِد  تنبيه:

 اغِفر  اللهمَّ ((  : -وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى-  النيب  دعاء   من   املأثور   من   وَرد ما ذلك   يف ُمستنَدهم ولعلَّ   :
 هذا مبثل  يدعوَ   أن اَألْوَىل   ولكن   ))،وأُنثا�  وذَكر�   وكبري�،  وصغري� وغائبنا، وشاِهد� وميِّتنا،  حليِّنا

 .املأثور
-  هريرة  أيب   فعن  َتسليمتني؛  يكون  أن  وجيوز  واحدًة،   تسليمة  التسليم  يكون  أن   وجيوز   ُيسلِّم:  مث                 -خ

 وسلَّم  أربًعا،  عليها فكربَّ   جنازٍة،  على  صلَّى   -وسلَّم   عليه   هللا  صلَّى -  هللا   رسول  "أنَّ   :-عنه   هللا  رضي
 واحدة".   تسليمة

 - عنه  هللا   رضي - مسعود  ابن  عن   ثَبت  فِلما  التسليمتني،  دليل  وأمَّا   الواحدة،  التسليمة  دليل  فهذا
  التسليم  إحداهنَّ   الناس،  ترَكهنَّ   يَفعلهنَّ،  - وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول   كان  خاللٍ   "ثالث  قال:
 الصالة".   يف   التسليم  مثل اجلنازة  على

 صلَّى- النيب   أنَّ   مسعود  ابن  عن وغريه مسلم  صحيح   يف تثبَ   "وقد  :- هللا   رمحه- األلباين  الشيخ  قال
 "مثل  األول:  احلديث   يف  بقوله  املراد  أنَّ  يُبنيِّ   فهذا  الصالة،   يف   تسليمتني  ُيسلِّم  كان  -وسلَّم   عليه  هللا

 املعهودتني".   التسليمتني  أي:  الصالة"؛  يف  التسليم

  
 
 
 



 واإلمجاع".   القرآن  بنصِّ   حرامٌ  ابملغفرة  له   والدعاء   الكافر  على "والصالة  :-هللا رمحه- النووي  اإلمام   قال -1

ُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى ُتَصلِّ   َوَال ﴿ تعاىل:   قوله  ذلك   ودليل   قلُت: ُمْ  َقْربِهِ   َعَلى   تـَُقمْ   َوَال   أََبًدا   َماتَ   ِمنـْ   َكَفُروا  ِإ�َّ
 ]. 84  [التوبة:   ﴾فَاِسُقونَ   َوُهمْ   َوَماتُوا  َوَرُسولِهِ  اِبهللَِّ 

 .للميِّت  أفضلَ   كان  اجلنازة،  على  اجلمع   َكثُر  كلما -2
 أُمةٌ  عليه  ُيصلي   ميِّت من ما ((  قال:   -وسلَّم  عليه هللا  صلَّى -  النيب   أنَّ   - عنها هللا  رضي - عائشة  فعن
  رواه  ))؛له   ُغِفر  إال((  رواية:  ويف   ))،فيه  ُشفِّعوا  إالَّ  له، َيشفعون   كلُّهم  مائة،  يَبلغون  املسلمني  من

 .مسلم
 أربعون جنازته على  فَيقوم   ميوت،  مسلم  رجلٍ   من   ((ما   قال:  - عنهما  هللا   رضي- عباس   ابن  وعن

 فيه)).  هللا   شفَّعهم  إالَّ  شيًئا،  ابهلل  ُيشركون  ال   رجالً،

 هللا   رضي- أُمامة   أيب   فعن   فصاعًدا؛  صفوف  ثالثة  تكون  أبن   اإلمام،   خلف   الصفوف   إكثار   ُيستحب -3
  ثالثة فجعل  نفٍر،  سبعة   ومعه   جنازة على  - وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول  "صلَّى  قال:   -عنه

 صفًّا".  واثنني  صفًّا،  واثنني  صفًّا،

 الصلوات  يف  هو  كما   حذاَءه ُيصلي  وال  وراَءه، ُيصلي  فإنه   واحد،  رجلٌ   إالَّ  اإلمام  مع   يكن   ملَ   وإذا -4
 ُعمري   إىل  - سلَّمو   عليه   هللا  صلَّى -  هللا رسول   دعا   طلحة  أاب   "أنَّ   طلحة يبأ   بن   عبدهللا فعن  األخرى؛ 

،   حني   طلحة   أيب   بن  فتقدَّم   منزهلم، يف عليه  فصلَّى   -وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول   فأاته   تُوّيفِ
 معهم  يكن  وملَ   طلحة،   أيب  وراء  ُسليم  وأمُّ   وراَءه، طلحة أبو  وكان  -وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى -  هللا   رسول

 غريُهم".

 وفيه  السابق، احلديثُ   ذلك  يؤيِّد   ومما   ذلك، من َمينع   دليل  ال   إذ   اجلنازة؛  على  ُتصلي  أن   للمرأة   جيوز  -5
 بن  سعد  جنازة   على   صلَّْنيَ   - وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى - النيب  أزواج فإنَّ  وأيًضا   وراءمها،  ُسليم  أُمِّ   صالة

 املسجد.   يف   وقاص  أيب

 أيب  فعن  املسجد"؛   إمام ذلك  يف "وَيدخل  �ئبه"  أو "الوايل  مث  "الوصي"،   اجلنازة  على  امة ابإلم  واألحق -6
 العاص بن   لسعيد   يقول   علي   بن  احلسني  فرأيتُ   علي،   بن  احلسن  مات يوم  لشاهدٌ   "إين  قال:   حازم

 يومئٍذ)،  املؤمنني  على  أمري (وسعيد   قدَّمُتك،  ما   ُسنَّة،   أ�ا  فلوال  تقدَّم،   ويقول:  -ُعنقه   يف   وَيطعن -
 شيٌء".  بينهم  وكان

 مث هجرًة،  أْقَدمهم  مث  ابلسُّنة،   أْعلمهم  مث  هللا،  لكتاب   أقْـَرؤهم   ابإلمامة   فأحقُّهم  الوايل،   َحيضر ملَ   فإن  -7
 حنيفة،  أيب  مذهب  وهذا   إخل،   ..))هللا   لكتاب   أقرؤهم   القومَ   يَؤمُّ (( احلديث:   لعموم  سنًّا؛  أكربهم 
 .القدمي   يف للشافعي   قول   وهو  ملنذر، ا  وابن  وإسحاق،  وأمحد،   ومالك،



 ُمستدلني  حزم،  ابن  إليه  ذَهب   ما   وهو  أقرابؤه،  ابإلمامة   أحقَّهم  أن الشافعية   مذهب  من   واملشهور
 بـَْعُضُهمْ   اْألَْرَحامِ   َوأُوُلو  ِمْنُكمْ   فَُأولَِئكَ  َمَعُكمْ  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا  بـَْعدُ   ِمنْ   آَمُنوا َوالَِّذينَ ﴿  تعاىل:   بقوله
 ]. 75  [األنفال: ﴾َعِليمٌ   َشْيءٍ   ِبُكلِّ   هللا ِإنَّ   هللا   ِكَتابِ   ِيف  بِبَـْعضٍ   أَْوَىل 

طلق   أنَّ   ومعلوم   ُمطلقة،  واآلية  ُمقيَّدة،  السابقة  األدلة   ألن األرجح؛   هو   أوالً   ذَكرته  ما
ُ
 على  ُحيمل  امل

 .املقيَّد 
 صالةً   مجيًعا  عليهم  ُيصلَّى   أن وجاز مبفردها،  جنازة كلِّ   على  ُيصلَّى   أن جاز  جنائز،   عدَّة   اجتَمعت   إذا -8

 كان  فإن  الِقبلة،  يلي   مما  والنساء  اإلمام،  يلي  مما   الرجال   ُجِعل  ونساًء، رجاالً   املوتى  كان   فإن   واحدة،
-   عمر   ابن  فعن  الِقبلة؛   يلي  مما   النساء  مث  األطفال،   مث  اإلمام،  يلي  مما الرجال   ُجِعل  معهم،  أطفال  َمثَّ 

 يَِلنيَ   والنساء  اإلمام،   يـَُلون  الرجال  فجَعل   مجيًعا،  جنائز  تسع  على صلَّى  "أنه   : -عنهما  هللا  رضي
 احلديث.   الِقبلة..."؛

 ويف   اإلمام،   يلي  مما   الغالم  فُجِعل  وابنها،  كلثوم   أمَّ  خالته  َشِهد  أنه  نوفل،  بن  احلارث   موىل   عمار   وعن
 وأبو  سعيد،  وأبو  عباس،   ابن  القوم   ويف  ذلك،   فأنَكرتُ   عليها،   لَّىفص  وراَءه،  املرأة  "وُوِضعت  رواية:
 السُّنة"  هذه  فقالوا:  هريرة،   وأبو  قتادة،

 هذا  ألن لذلك؛   ُمَعدٍّ   مكان  يف   املسجد  خارج يكونَ   أن واألفضل  املسجد،   يف اجلنازة  على  الصالة  جيوز  -9
 وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هْديه من والغالب  الثابت  هو

 ما   "وِهللا،  قالت:   -عنها   هللا   رضي- عائشة   عن   ثَبت  فِلما   املسجد،   يف   اجلواز  على   يدلُّ   ما   وأمَّا 
 املسجد".   جوف   يف   إالَّ  وأخيه،  بيضاء  بن  سهيل  على   - وسلَّم  عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول   صلَّى

 رسول  عن  شيءٌ   لتكبرياتا  بقيَّة   يف اليدين  رْفع  يف  يَثبت  وملَ   فقط،   اإلحرام   تكبرية  يف   اليدين  رْفع   ُيشرع -01
 فهذا  فْعله،  من -عنهما   هللا   رضي-   عمر  بن  عبدهللا   عن   ذلك  ثَبت  وإمنا  - وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى -  هللا

 .عنه  هللا   رضي- منه  اجتهاد
 يف أيًضا املسألة  هذه تقدَّمت  وقد   القراءة،  ويف  كلِّها،  التكبريات  يف   اإلسرار  للمأموم  السنة  أنَّ   واْعَلم
 .العيدين  صالة

 أنه والظاهر  التكبريات،  بعض  كربَّ   أن  بعد   اإلمام  أدَرك إذا  املسبوق   يَفعله  ما   بيان  على   حديث   ينصَّ   ملَ  -11
 اإلمام،   مع فُيكربِّ   ))،فأِمتُّوا  فاَتكم  وما صلُّوا،ف  أْدرَكُتم ما((   :-وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى - قوله  َيشمله
  تكبرياته،  من اإلمام  انتهى  إذا  مث الفاحتة،  فيقرأ  لمسبوق، ل ابلنسبة  األوىل  هي التكبرية  هذه  وتكون

 .أعلم  وهللا  السابقة،   الصفة   على  الصالة   وأَمتَّ   له،   بَِقي   ما  املأموم   كربَّ 
 فإنه   امليت،  على  الصالة   يف الناس  شرَع   مث  اإلمام،  مع املكتوبة  الصالة   فاتَته  وقد  املسجد  دَخل  إذا -21

 ابن  الشيخ   بذلك  أفىت   وقد  اجلنازة،  صالة  بعد  إدراكها  ُميكن  توبةاملك  ألن اجلنازة؛  على   ُيصلِّي
 هللا.   رمحه  -   عثيمني



 يقفون   هلا   ُمشيِّعني  كانوا  ورمبا  اجلنازة،   على  الصالة   عن   الناس  من   كثريٍ   انصرافُ   الشائعة:  األخطاء  من -31
 !وَكْربه؟  وِشدَّته   املوت   من   هؤالء  يتَّعظ   أال  املسجد،   خارج

 على   والتأمني  له  والدعاء   الفاحتة،  لقراءة  امليِّت  حول  الصالة  بعد   وقوُفهم  واملخالفات:   البدع  ومن -41
 .السلف   فْعل   من يكن  وملَ   للسُّنة،  خمالفٌ  هذا فكلُّ   واخلري،  ابلصالح   له   والشهادة  الدعاء، 

 .السُّنة  يف   يَرِد  ملَ  ذلك   ألن االستفتاح؛  دعاءُ   اجلنازة  صالة  يف  ُيشرع  ال -51
 استعمال   من مناسب هو  مبا   الدعاء  ُحيِسنوا لكي  امرأة؛   أو رجلٌ   امليِّت   أن  للحاضرين  يـُْعَلن  أن   مانعَ   ال -61

 فإن  معناه،   على   - لُغةً - ُحيَمل  ألنه واسٌع؛  فاألمر   امرأة،  أو رجل  هو   هل   يُعرف  ملَ  فإن   الضمائر،
 .أعلمُ   واهللَّ   اجلنازة،  فاملقصود   هلا: اْغِفر  اللهمَّ   قال:   وإن  امليِّت،  فاملقصود:   له، اغِفر  اللهمَّ   قال:

 .الشرع  يف له  أْصل   ال  بدعةٌ   مجعة،  أو  مخيس كلَّ   األموات  على   الصالة   من العوام  بعض  يَفعله  ما -71
  

 هللا   صلَّى- هللا  رسول  مسَِعت  قال:   -عنه   هللا  رضي-  هريرة  أيب  عن   ثَبت   ِلما  للميِّت؛  الدعاء  يف   اإلخالص   ينبغي
 له يطلب  دعاٍء،   أبيِّ   يدعوَ   أن  له   وجيوز  )).الدعاء  له   فأْخِلصوا  امليِّت،  على  صلَّيُتم  إذا((   يقول:   - وسلَّم  عليه

 يف   - وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى- النيب  عن   املأثورة   ابألدعية  �يت  أن واَألْوىل  سيِّئاته،  عن  هللا   يتجاَوز   وأن   واملغفرة،   الرمحة
 :األدعية  هذه   بعض  يلي  وفيما   للميِّت،  الدعاء 
 جنازة،   على  - وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول  صلَّى  قال:   -عنه   هللا  رضي- مالك  بن  عوف  عن       -

ع   نُزله،   وأْكرِم   عنه، واعفُ   وعاِفه  واْرمحه،  له   اْغِفر  اللهمَّ ((  دعائه:   من   فَحفظت   ْغِسلهوا  ُمدخله،  ووسِّ
 داره،   من  خريًا دارًا  وأْبِدله  الدَّنس،   من   األبيض  الثوب  يُنقَّى   كما  اخلطا�  من   ونقِّه   والربد،  والثلج   ابملاء
 ))، النار  عذاب  ومن  القرب،  عذاب   من   وأِعْذه   اجلنة  وأْدِخله  زوجه،   من  خريًا وزوًجا أهله،  من   خريًا  وأهالً 
 امليِّت. ذلك   أ�   ونأك  أن   متنَّيتُ   حىت



 يقول:   جنازة   على  صلَّى  إذا  كان  -وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول   أن  -عنه هللا   رضي- هريرة   أيب  عن       -
 فأْحِيه  منَّا،   أْحَييَته  َمن   اللهمَّ   وأُنثا�،  وذَكر�   وكبري�،  وصغري�  وغائبنا، وشاِهد�  وميِّتنا، حليِّنا  اغِفر  اللهمَّ ((

 )). بعده  تضلنا   وال  أجرَه،   َحترمنا ال اللهمَّ   اإلميان،   على  فتوفَّه  منَّا،   توفَّيته  وَمن   اإلسالم،  على

 من رجلٍ   على  - وسلَّم عليه  هللا   صلَّى- هللا  رسول صلَّى  قال:   - عنه  هللا  رضي- األسقع   بن  واثلة  عن       -
 وعذاب  القرب،   فتنة  َفِقه  جوارك،   وحْبلِ   ، ذمَّتك  يف فالن   بن   فال�ً   إن  اللهمَّ ((  يقول:   فأْمسعه  املسلمني،

 )).الرحيم  الغفور  أنت  إنك واْرَمحه؛  له  فاْغِفر   واحلق،  الوفاء   أهل   وأنت   النار،

 ليصلِّي   للجنازة قام  إذا  - وسلَّم  عليه   هللا  صلَّى- هللا  رسول  كان   قال:  املطلب،  بن  رُكانة  بن  يزيد   عن       -
 يف فزِدْ   ُحمسًنا، كان   إن  عذابه، عن  غينٌّ   وأنت  رمحتك  إىل   احتاجَ   أَمِتك،   وابنُ   عْبُدك،   اللهمَّ ((  قال:  عليها،

 )). عنه  فتجاَوزْ   ُمسيًئا،  كان  وإن   حسناته،

 

 


	How to Pray the Janazah Prayer

