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 صفة غسل الميت -3

 :حكم غسل الميت 

غسل الميت، وتكفينه، وحمله، والصالة عليه، ودفنه، كل ذلك فرض 

كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط اإلثم عن الباقين، وفي كل 

 ذلك أجر عظيم.

َجنَاَزةَ  َمِن اتَّبَعَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

ى، َوَكاَن َمعَهُ حَ ا  َواْحتَِساب ا  ، إيَمانِلـم  ُمسْ  ىيُصَ  تَـّ ا َويَْفُرَغ ِمْن لَـْيـهَ عَ  لَـّ

ها، فَإنِـهَ دَفْ  ، َوَمْن يَـرْ  نَـّ ِجُع ِمَن األْجِر بِِقيَراَطْيِن، ُكلُّ قِيَراط  ِمثُْل أُحد 

ىصَ  هُ فَإ ا ثُمَّ َرَجَع قَْبَل أْن تُْدفََن،لَـْيـهَ عَ  لَـّ  .(1)متفق عليه  «.ِجُع بِِقيَراط  يَـرْ  نَـّ

 :ل الميت  من يُغس ِّ

السنة أن يغسل الميت أعرف المسلمين بسنة الغسل، الرجل يغسل  -1

 الرجال، والمرأة تغسل النساء.

ولمن غسل الميت أجر عظيم إذا قصد بذلك وجه هللا، وستر على الميت، 

 ولم يحد ِث بما رآه منه من مكروه. 

ه، ثم أبوه، ثم جده، ثم األقرب  -2 عند المشاحة األولى بغسل الرجل وصيَـّ

فاألقرب من عصبته، واألَْولى بغسل المرأة وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، 

 ثم األقرب فاألقرب وهكذا.

 يجوز لكل   من الزوجين أن يغسل أحدهما اآلخر. -3
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 كان أو أنثى.يجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين ذكرا   -4

فإنه  إذا مات رجل بين نسوة، أو ماتت امرأة بين رجال، أو تعذر غسله -5

 ثم يصلى عليه. ،يكفن بال غسل وال وضوء وال تيمم

 :صفة غسل الميت 

 إذا أراد المسلم غسل الميت فالسنة أن يفعل ما يلي:

 أن يجرد الميت من ثيابه، ويضع على عورته سترة. -1

 في أعمال الغسل كلها.أن يلتزم الرفق  -2

 أن يحضر مع الغاسل من يعينه على الغسل فقط. -3

رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم عصر إذا وضعه على سرير الغسل،  -4

 ء. بطنه برفق ليخرج إن كان في بطنه شي

يه. -5  ثم يلف على يده خرقة من قفاز ونحوه، ثم يصب عليه الماء وينج ِ

ء الصالة، وال يُدخل الماء في فيه وال ثم ينوي غسله، ويوضئه كوضو -6

 أنفه.

ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون، يبدأ برأسه ولحيته، ثم يغسل شقه  -7

 األيمن من صفحة العنق اليمنى إلى قدمه اليمنى.

 ثم يصنع بالجانب األيسر مثل ما صنع باأليمن بعد أن يقلبه. -8

ألول، فإن لم يُنق زاد حتى يُنقي ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل ا -9

وترا ، ويجعل في الغسلة األخيرة مع الماء كافورا  أو طيبا  إال أن يكون 

 الميت ُمـْحرما  فال يُـمس طيبا .

يمشط الرأس، ويضفر رأس الميتة ثالث ضفائر، ويُـجعل من ورائها،  -10
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 ثم ينشَّف بعدا لغسل بما تيسر من قماش ونحوه.

يت شيء بعد الغسل غسل المحل وحشاه بقطن ونحوه؛ وإن خرج من الم

لئال يتلوث، ويجوز غسل الميت مرة واحدة تعم جميع بدنه، لكن األفضل 

 ما سبق.

: تِـهِ َغْسِل اْبنَ  فِـينَّ لَـهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  الَ قَ  :قَالَتْ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن أم ِ َعِطيَّةَ  -1

 .(1)متفق عليه «.اْنـهَ ُوُضوِء مِ الاِضعِ ا َوَموَ نِـهَ اْبدَأَْن بَِميَامِ »

ِ ْت إِْحدَى بَنَاِت النَّ ف ِـيَ َعْن أُم ِ َعِطيَّةَ َرِضَي هللاُ َعنَها قَالَْت: تُوُ وَ  -2 ، فَأَتَانَا ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ْدِر وِ نَـهَ اْغِسلْ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  ، أَْو أَْكثََر ِمْن ا  سَخـمْ أَْو  ا  ، ثاَلَثتْـرا  ا بِالس ِ

، فَإِذَا  ا  ، أَْو َشْيئا  اآلِخَرةِ َكافُور فِـيِلَك إِْن َرأَْيتُنَّ ذَِلَك، َواْجعَْلَن ذَ  ِمْن َكافُور 

نَا ِحْقَوهُ، فََضفَْرنَا َشعََرَها لَـيْ ا فََرْغنَا آذَنَّاهُ، فَأَْلقَى إِ لَـمَّ فَ «. نِـيفََرْغتُنَّ فَآِذنَّ 

، َوأَْلقَْينَاَها َخلْ   .(2)متفق عليه  ا.فَـهَ ثاَلَثَةَ قُُرون 

 :حكم غسل الشهيد 

الشهيد الذي ال يغسَّل هو من قُتل في سبيل هللا، أو مات بسبب قتال الكفار 

 في المعركة، وما سواه من الشهداء يغسل كغيره.

َن بَـيْ ُع يَـْجـمَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ا قَاَل: َكاَن النَّ ُهـمَ َرِضَي هللاُ َعن ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِدا

جُ  ، ثُمَّ يَقُوُل:  فِـيأُُحد   لَـىِن ِمْن قَتْ لَـيْ الرَّ ُهـمْ أَ »ثَْوب  َواِحد   ا  أَْكثَُر أَْخذ يُـّ

حْ ال فِـيا قَدََّمهُ ِهـمَ أََحدِ  لَـىإِ  لَـهُ فَإِذَا أُِشيَر «. ِلْلقُْرآنِ  أَنَا َشِهيدٌ »ِد، َوقَاَل: لَـّ

 لَـمْ يُغَسَّلُوا، وَ  لَـمْ ، وَ ِهـمْ ِدَمائِ  فِـي نِـِهـمْ َر بِدَفْ َوأَمَ «. ِقيَاَمةِ الَهُؤالَِء يَْوَم  لَـىعَ 
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 .(1)أخرجه البخاري .لَـْيـِهـمْ يَُصلَّ عَ 

 

 :حكم غسل المحرم 

من أحرم بحج أو عمرة ثم مات وهو محرم فإنه يغسَّل، ويكفن في ثوبيه، 

 وال يُـمس طيبا ، وال يغطى رأسه، وال يكمل عنه نسكه.

ِ نَا َرُجٌل َواقٌِف َمَع النَّ بَـيْ : الَ ا قَ ْنـُهـمَ اس  َرِضي هللاُ عَ َعِن اْبِن َعبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ ، فَقال النَّ تْـهُ : فَأْوقَصَ الَ ، أْو قَ تْـهُ فََوقَصَ  تِـهِ بِعََرفَةَ، إِْذ َوقََع َعْن َراِحلَ 

نُوهُ » ، َوَكف ِ ، َوال ا  وهُ ِطيبسُّ تَـمَ ِن، َوال بَـيْ ثَوْ  فِـياْغِسلُوهُ بَِماء  َوِسْدر 

متفق  «.ب ِـيا  ِقيَاَمِة ُملَ الن ُِطوهُ، فَإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْوَم تُـحَ ُروا َرأَْسهُ َوال تُـَخـم ِ 

 .(2)عليه

 :حكم غسل من أحرقته النار ونحوه 

إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحرق ونحوه، ولم يمكن تمييزهم فإنهم  -1

 عليهم، ويدفنون بنية المسلمين منهم.يغسلون، ويكفنون، ويصلى 

من تعذر غسله لفقد الماء، أو خيف من غسله أن يتهرى لحرق ونحوه  -2

 يُـيمم، فإن أمكن غسل المحترق ونحوه وجب غسله.يكفن وال فإنه 

 :حكم غسل السقط 

 السقط إذا نزل من بطن أمه له ثالث حاالت:

ا تكون أمه به نفساء، : أن ينزل من بطن أمه حيا  ثم يموت، فهذاألولى

                                                 

 (.1343برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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 ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.

: أن ينزل من بطن أمه ميتا  قد تبيَّن فيه خلق إنسان، فتكون أمه نفساء، الثانية

 ويغسل ويصلى عليه كما سبق.

: أن يسقط من بطن أمه ولم يتبين فيه خلق إنسان، فهذه نطفة توارى الثالثة

إن رأت الدم فهو حيض، فإن استمر بالتراب، والمرأة التي سقط منها 

 فهو استحاضة وليس بنفاس، ومتى طهرت اغتسلت وصلت.

 :حكم غسل الكافر 

ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر، وال يكفنه، وال يصلي عليه، بل عليه 

 أن يواريه بالتراب في حفرة من األرض.

ِ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي   َعْن عَ  َك الشَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص قُْلُت ِللنَّبي  الَّ قَْد  ْيـخَ إِنَّ َعمَّ الضَّ

ىْحِدثنَّ َشْيئا  حَ ـاذَهْب فََواِر أَبَاَك ثمَّ الَ تُ » :قَالَ  ،َماتَ  ْ  تَـّ فَذَهْبُت  .«نِـيتِـيَ تَأ

 .(1)أخرجه أبو داود والنسائي .ِلـيفَاْغتََسْلُت َودََعا  نِـيفَأََمرَ  تُـهُ َوِجئْ  تُـهُ فََواَريْ 

 يت:حكم غسل بعض الم 

المسلم يغسل ويصلى عليه، فإن لم يوجد إال بعضه فإنه يغسل ويكفن  -1

 ويصلى عليه، وينوي بالصالة عليه الصالة على جميع جسده وروحه. 

العضو المقطوع من المسلم الحي بأي سبب ال يجوز إحراقه، وال يغسل،  -2

 وال يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في المقبرة.
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